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Instrukcja stosowania 

Substrat wulkaniczny v 1.1 
do upraw roślin ozdobnych na dachach płaskich i skośnych 

1.Opis skrócony: 
Substrat wegetacyjny do stosowania przy kryciu zielenią stropów z nachyleniem 0-45 
stopni zgodnie z wytycznymi dla budowy dachów zielonych. 

2. Sposób dostawy:  
- luzem do podania ładowarką  
- w big bagach do rozładunku dźwigiem lub ładowarką  
- w workach do zabudowy ręcznie na małych powierzchniach.  

3.Zastosowanie: 
Do jedno- i wielowarstwowej struktury roślinności:  
- pod sukulenty  
- pod trawniki  
- pod krzewy i byliny  
- pod drzewa.  

4. Przechowywanie:  
Można tymczasowo magazynować bez przykrycia na wolnym powietrzu luzem lub w big 
bagach. W przypadku magazynowania substratu luzem na gruncie należy odseparować od 
podłoża agrowłókniną lub innym przepuszczalnym materiałem w celu zabezpieczenia 
przed mieszaniem z ziemią. Substrat workowany należy przechowywać w 
pomieszczeniach chroniąc przed mrozem i promieniowaniem UV. Opakowania foliowe nie 
są odporne na długotrwałą ekspozycję. 

5.Sposób zabudowy: 
 W żadnym wypadku nie jest dozwolone mieszanie substratu z innymi podłożami, a 
w szczególności z ziemią polną. Grozi to pogorszeniem parametrów substratu oraz może 
stanowić zagrożenie dla działania warstwy drenażowej, a także dla prawidłowego wzrostu 
roślin. 
 Substrat dostarczony luzem lub w big bagach należy rozplantować najszybciej jak to 
możliwe po dostarczeniu oraz bez zwłoki przykryć docelową szatą roślinną. Wskazanie jest  
przykrycie agrowłókniną powierzchni narażonych na wysiewanie się chwastów. 
 Substrat należy zabudowywać na uprzednio przygotowanej warstwie drenażowej 
wykonanej z mat kubełkowych, żwiru lub kruszywa. Zaleca się uprzednie przykrycie 
drenaży włókniną filtracyjną, aby nie nastąpiło wymieszanie materiału drenażowego z 
substratem. Polecamy stosowanie kompletnych systemów drenażowych pochodzących od 
renomowanych producentów. 
 Niezależnie od sposobu dostawy i podania zawsze należy brać pod uwagę 
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zagęszczanie się substratu po rozplantowaniu. Współczynnik osiadania wynosi ~25%. 
Substrat należy rozłożyć na powierzchni równomiernie biorąc pod uwagę jego parametry. 
Dla ułatwienia równomiernego rozłożenia substratu można użyć palików z oznaczeniami 
grubości warstwy oraz sznurka, który należy rozciągnąć między palikami. Powierzchnię 
wstępnie wyrównaną grabiami ogrodowymi można dodatkowo równać przy użyciu 
kantówki. 
 Po rozplantowaniu substrat powinno się zagęścić tak, aby tworzył stabilny grunt nie 
zapadający się pod stopami. Zagęszczenie można wykonać poprzez nawodnienie oraz 
walcowanie. Ślady powstałe w wyniku chodzenia po substracie należy wyrównać przed 
wysianiem lub nasadzeniem materiału roślinnego. 
 Przy zabudowie substratem dachu skośnego z zabezpieczeniami przed osuwaniem 
należy wstępnie rozłożyć nie więcej niż 3/4 docelowej warstwy w każdym segmencie 
dachu osobno, a następnie zagęścić substrat, aby się nie obsypywał. Następnie nakładać 
kolejne warstwy sukcesywnie zagęszczając tak, aby docelowo warstwa substratu nad 
systemem zabezpieczeń nie przekraczała 2cm. Zapobiegnie to osuwaniu się substratu. 
Włókninę filtracyjną pod substratem należy układać z zakładem w taki sposób, aby 
osuwający się substrat nie dostawał się pomiędzy warstwy włókniny. 
  Przy krawędziach dachu należy wywinąć włókninę filtracyjną w taki sposób, aby jej 
krawędź nieznacznie wystawała ponad warstwę substratu. Uchroni to warstwę drenażową 
przed przedostawaniem się do niej substratu przy krawędzi dachu. 
 Maksymalna zalecana warstwa substratu to 35cm. W przypadku konieczności 
zabudowania warstw o większej miąższości należy skonsultować się z producentem w celu 
dobrania odpowiedniej do planowanej szaty roślinnej spodniej warstwy podłoża 
zapewniającej zachowanie właściwych parametrów fizycznych, a szczególnie pojemności 
powietrznej. 

6. Bezpieczeństwo 
 Nie przekraczać maksymalnego obciążenia stropu. Przy projektowaniu warstw 
zielonego dachu należy wziąć pod uwagę maksymalną pojemność wodną warstwy 
drenażowej i substratu określone w kartach technicznych produktów. Obciążenie stropu 
należy wyliczać przy uwzględnieniu wykorzystania ich pełnej pojemności wodnej oraz 
docelowego ciężaru planowanej roślinności po osiągnięciu przez nią docelowych rozmiarów 
z zapasem na poruszanie się po dachu ludzi i używanych przez nich urządzeń. 
 Bezwzględnie podczas prac na stropie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy odpowiednich dla panujących warunków. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na kwestię bezpieczeństwa pracy przy użyciu maszyn oraz przy pracach na wysokości. 
Szczególnie przy pracy na dachu skośnym wskazane jest użycie specjalistycznych systemów 
asekuracji. 
 


