
Materiał i technologia wykonania
Dachówka IBF produkowana jest

z barwionego w masie betonu, w skład

którego wchodzą m.in. naturalne piaski

z okolic Bolesławca, o bardzo wysokiej za-

wartości kwarcu, a także najlepsze gatun-

ki cementów. Dachówkę wytwarza się

przez walcowanie i prasowanie na nowo-

czesnych liniach, w pełni zautomatyzo-

wanym procesie produkcyjnym, przy cią-

głej kontroli jakości. Powierzchnia ze-

wnętrzna dachówki pokryta jest dwiema

warstwami specjalnego akrylu przeciw-

działającemu przenikaniu wapnia oraz

porastaniu mchami i algami. Dachówki

IBF dostępne są w kolorach: ceglastym,

czerwonym, brązowym, antracytowym,

czarnym.

Rodzaje (kształt profilu)
� Podwójna S

Asymetryczny po-

przeczny przekrój. Wyso-

kość profilu ok. 50 mm.

Dachówka ma zaokrągloną

krawędź dolną, podwójną za-

kładkę wzdłużną, zaś na spodniej stronie

poprzecznie ukształtowany grzbiet

uszczelniający oraz podwójny zaczep

umożliwiający łatwe ułożenie dachówki

na łacie. Wymiary: 330 x 420 mm, szero-

kość pokrycia: 300 mm, waga: ok. 4,2 kg

� Podwójna Rzymska
Symetryczny poprzeczny

przekrój. Wysokość profilu

ok. 40 mm. Dachówka ma

zaokrągloną krawędź dolną,

podwójną zakładkę wzdłużną,

zaś na spodniej stro-

nie poprzecznie

ukształtowany grzbiet

uszczelniający oraz

podwójny zaczep

umożliwiający łatwe

ułożenie dachówki na

łacie. Wymiary: 330 x

420 mm, szerokość pokrycia: 300 mm,

waga: ok. 4,3 kg

Dachówki te doskonale nadają się na

dachy spadziste w budownictwie jedno-

i wielorodzinnym, szkoły, banki, obiekty

sakralne, rekonstrukcje i renowacje

obiektów zabytkowych, zabudowania go-

spodarcze, biura, pawilony handlowe i in-

ne zarówno w budownictwie nowym jak

i w odnawianiu dachów.

Nachylenie połaci dachowej
Zakres pełny: 15° ÷ ~90°

Zakres optymalny (modelowy): 

27° ÷ 60°

przy kątach nachylenia w granicach 

15° ÷ 27° należy bezwzględnie stosować

dodatkowe zabezpieczenia w postaci:

- pełnego szalowania dachu i zastosowa-

nia pap bitumicznych lub termozgrze-

walnych;

- specjalnych folii dachowych z PCV (za-

lecane zwiększenie zakładów folii);

- dodatkowego mocowania większości

dachówek na połaci.

Asortyment uzupełniający stanowią:
- dachówki: krawędziowe lewe i prawe

(znak ciesielski 110 mm); pod ławę ko-

minową; wywietrznikowe; połówkowe;

antenowe; kominki wentylacyjne; świe-

tliki; oraz tylko w profilu Podwójna S:

kalenicowe; kalenicowe krawędziowe

lewe i prawe oraz dachówki z podwój-

nym skrzydłem.

- gąsiory: podstawowy; początkowy

i końcowy kalenicowy; początkowy za-

okrąglony (na naroża); rozgałęźny –

trójnik.

- elementy wentylacji i mocowania: ta-

śmy uszczelniająco – wentylujące pod

gąsiory (6 rodzajów); kosz dachowy

z uszczelnieniem; taśma z listwą wykoń-

czeniową do obróbek kominowych;

klamra gąsiora, uchwyt odgromnika;

spinki „U”, gwoździe, wkręty do moco-

wania dachówek i gąsiorów.

- inne dodatki: wyłazy kominiarskie;

stopnice i podesty kominiarskie; drabin-

ki przeciwśniegowe z uchwytami; folie

i membrany paroprzepuszczalne i inne.

Produkty objęte są 30-letnią gwaran-

cją. Dokument gwarancyjny wystawiany

jest imiennie na nabywcę po dokonaniu

zakupu.

Szczegółowe informacje można uzy-

skać w siedzibie firmy i u regionalnych

przedstawicieli handlowych.
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Zapotrzebowanie wg rozstawu łat

Rozstaw łat (cm) 37,00 36,50 35,50 34,50 33,50 32,50 31,50

Zapotrz. (szt/m2) 9,00 9,25 9,50 9,75 10,00 10,25 10,50

kompletny

system dachowy IBF
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