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BLACHY P£ASKIE I WYT£ACZANE

Czasy blachy
Na szczêœcie nie minê³y – nadal stosuje siê j¹
do krycia dachów. Wiêkszoœæ wspó³czesnych pokryæ
blaszanych jest nie tylko doœæ tania,
ale tak¿e ³adna i trwa³a.
A ró¿ne wzory i bogata kolorystyka oraz
kompletna oferta wiêkszoœci producentów umo¿liwia
wykonanie ka¿dego wymarzonego dachu.
MONIKA KARDA
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iew¹tpliw¹ zalet¹ blachy jest jej
niewielki ciê¿ar, umo¿liwiaj¹cy
stosowanie jej na dachach remontowanych budynków – zazwyczaj
pod lekkie pokrycie nie trzeba wzmacniaæ elementów istniej¹cej wiêŸby. Pewn¹ zachêt¹ mo¿e te¿ byæ niska cena metra kwadratowego takiego materia³u.
Niestety, nie jest to regu³¹, szczególnie
jeœli mamy dach o nieregularnym
kszta³cie, wielu za³amaniach i lukarnach. Iloœæ odpadów i niezbêdnych elementów mo¿e wówczas zwielokrotniæ
wydatki.
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Dachówkami metalowymi z posypk¹ ceramiczn¹ mo¿na przykrywaæ powierzchnie o skomplikowanych
kszta³tach

JAKA BLACHA?

rys. ALFA BOND

Wiêkszoœæ blaszanych pokryæ dachowych
jest ze stali walcowanej na zimno, w ró¿ny sposób zabezpieczanej przed korozj¹,
np. przez ocynkowanie lub pokrycie warstw¹ alucynku. Nowoczesne blachy powlekane s¹ dodatkowo tworzywami
sztucznymi. Oprócz blachy stalowej, do
krycia dachów stosuje siê te¿ blachê miedzian¹, aluminiow¹ i tytanowo-cynkow¹.
Z blach stalowych ocynkowanych wytwarza siê przede wszystkim pokrycia trapezowe lub faliste. Trwa³oœæ takich blach
zale¿y g³ównie od warunków otoczenia –
w œrodowisku ma³o wilgotnym, niezasolonym i niezagro¿onym kwaœnymi deszczami przetrwaj¹ d³u¿ej. Stalowych blach
ocynkowanych raczej siê nie maluje. Poniewa¿ wysoka cena farb, którymi mo¿na
je samodzielnie wykonywaæ nie przek³ada
siê na efekty.

Warstwy nowoczesnego pokrycia blaszanego:
1 – pow³oka akrylowa; 2 – naturalne kruszywo
skalne; 3 – ¿ywica; 4 – warstwa akrylowa;
5 – grunt epoksydowy; 6 – blacha stalowa

Z blach stalowych z alucynkiem najczêœciej wytwarza siê pokrycia trapezowe. Ze
wzglêdu na dodatek aluminium w alucynku – który wprawdzie lepiej chroni przed
korozj¹ ni¿ ocynk, ale jest te¿ bardziej
kruchy – z takich blach producenci nie
t³ocz¹ blachodachówek.
Najpopularniejsze kolorowe pokrycia
z blachy wyt³aczanej w kszta³t dachówki
to blachy ocynkowane powlekane tworzywem sztucznym, które nadaje barwê
i poprawia odpornoœæ pokrycia na szkodliwe dzia³anie czynników zewnêtrznych.
Zamiast g³adkich pow³ok niektórzy producenci stosuj¹ posypki mineralne zabezpieczone warstw¹ akrylu.
Blachy z posypk¹ mog¹ byæ pokryte granulatem ceramicznym (wygl¹dem przypominaj¹ce dachówkê ceramiczn¹) lub
mineralnym (np. kwarcowym lub z ³upka). Dobrze t³umi¹ odg³osy deszczu i s¹
bardzo trwa³e.
Pokrycia dachowe wykonuje siê równie¿
z blachy miedzianej – p³askiej lub dachówkowej. Jest ona najtrwalsza i najdro¿sza ze
wszystkich blach. Dach miedziany pokrywa siê zielonkaw¹, chroni¹c¹ go patyn¹ ju¿
w kilka miesiêcy po u³o¿eniu. Mo¿e byæ te¿
w innym odcieniu – producenci oferuj¹ bowiem równie¿ blachê oksydowan¹ (br¹z)
lub ocynowan¹ (matowoszary). Poniewa¿
patyna jest warstw¹ ochronn¹, takiego pokrycia nie czyœci siê ani nie konserwuje, co
w pewnym stopniu rekompensuje inwestycjê w taki dach.
Blacha aluminiowa na dachy te¿ mo¿e
byæ p³aska, trapezowa lub dachówkowa.

Barwne pow³oki zwiêkszaj¹ trwa³oœæ pokrycia, któr¹
szacuje siê
nawet na
40-550 lat

fot. LINDAB

fot. AHI ROOFING

P JAK POW£OKA
Pow³oki zwiêkszaj¹ odpornoœæ pokrycia
na korozjê, dzia³anie promieni UV, a tak¿e
zarysowania i uszkodzenia powstaj¹ce na
skutek uderzeñ kamyków, szyszek itp. Jakoœæ i gruboœæ zewnêtrznej pow³oki na
blasze wp³ywa wiêc na trwa³oœæ pokrycia.
Oczywiœcie, im grubsza pow³oka, tym lepiej, choæ wi¹¿e siê to równie¿ ze wzrostem ceny. Na rynku dostêpne s¹ blachy
z pow³okami:
Q poliester standard – najmniej odporne
na p³owienie i uszkodzenia mechaniczne, za to tanie i dostêpne w najwiêkszej liczbie kolorów,
Q poliester mat – ta pow³oka jest nieco
grubsza ni¿ podstawowa (czyli poliester standard) i prawie bez po³ysku,
dziêki czemu pokrycie bardziej przypomina dachówkê, ale jest te¿ dro¿sze,
Q poliester uszlachetniony – blacha
z grubsz¹ pow³ok¹ jest bardziej odporna na zarysowania i korozjê, zalecana
wiêc na dachy w regionach o du¿ym
zanieczyszczeniu œrodowiska,
Q pural – cienka, ale wyj¹tkowo odporna
na uszkodzenia mechaniczne, czynniki
chemiczne i promieniowanie ultrafioletowe pow³oka z powodzeniem radzi
sobie w zanieczyszczonym œrodowisku; pokrycie z warstw¹ puralu jest
sporo dro¿sze ni¿ te powleczone poliestrem,
Q PVDF (PVF2) – odporna na czynniki
chemiczne, twarda i odznaczaj¹ca siê
wysok¹ trwa³oœci¹ koloru pow³oka
sprawia, ¿e pokrycie jest bardzo trwa³e, ale te¿ najdro¿sze,
Q plastizol – nak³adany grub¹ warstw¹
jest szczególnie odporny na œcieranie,
utratê koloru i po³ysku, plastyczny
i wyj¹tkowo wytrzyma³y na nisk¹ temperaturê, dziêki czemu dobrze chroni
blachê.
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fot. BLACH-D
DOM

Blachy mog¹ byæ wyt³aczane w ró¿ne kszta³ty,
nie tylko na wzór dachówki. Do wszystkich pokryæ
producenci oferuj¹ elementy dodatkowe i potrzebne akcesoria, np. kolorowe g¹siory czy specjalne
wkrêty

Zazwyczaj jest powlekana, wiêc trudno j¹
odró¿niæ od kolorowej blachy stalowej
(powlekanej), jest jednak znacznie l¿ejsza.
Dodatkowo jest ³atwa w obróbce i odporna na korozjê.
Blacha tytanowo-cynkowa mo¿e byæ tylko p³aska. Tytancynk zawdziêcza sw¹
trwa³oœæ i odpornoœæ na warunki atmosferyczne szybkiemu wytworzeniu ochronnej warstwy pasywacyjnej (o niebieskoszarym kolorze), która powstaje od 6 miesiêcy do 5 lat od momentu po³o¿enia blachy. Obecnie mo¿na kupiæ blachê nie tylko w wersji podstawowej (w naturalnym
srebrzystym kolorze), ale te¿ od razu pasywowan¹ (w kolorze ciemnoszarym).

Do wykoñczenia ka¿dego rodzaju pokrycia potrzebne s¹ akcesoria dachowe. Niektóre z nich s³u¿¹ do
wentylacji po³aci, inne zwiêkszaj¹
bezpieczeñstwo, np. chroni¹ przed
osuwaniem siê œniegu b¹dŸ u³atwiaj¹
poruszanie siê po dachu.
Wiatrownice – umieszczane na szczytowych krawêdziach po³aci – najczêœciej
kupuje siê jako gotowe (w wymiarach
standardowych).
Pasy nadrynnowe – chroni¹ deskê czo³ow¹ okapu przed wod¹ opadow¹ oraz promieniowaniem UV – najczêœciej oferowane s¹ jako elementy o standardowych wymiarach.
G¹siory dachowe – elementy uk³adane
w kalenicy lub naro¿ach dachowych – dostêpne s¹ na ogó³ w dwóch rozmiarach:
wiêkszym – na g³ówn¹ kalenicê dachu,
i mniejszym – na przyk³ad na kalenice
daszków lukarn. Do blach trapezowych,
falistych i klasycznych (na r¹bek stoj¹cy)
przeznaczone s¹ g¹siory prostsze w formie.
Rynny koszowe – zbieraj¹ wodê opadow¹
ze styku dwóch po³aci – dobiera siê do
d³ugoœci po³aci.
Kominki wentylacyjne – kompletne zestawy s³u¿¹ce do wyprowadzania ponad
dach pary wodnej z wnêtrza budynku.
Dlatego dostêpne s¹ zarówno w wersji
izolowanej (do odprowadzania ciep³ych
oparów) oraz nieizolowanej (do odprowadzania zimnych oparów). Sk³adaj¹ siê
m.in. z rury zewnêtrznej, ko³nierza, rury
wewnêtrznej, a tak¿e uszczelniacza
i wkrêtów.
Wywietrzniki dachowe – u³atwiaj¹ wentylowanie przestrzeni pomiêdzy pokryciem a foli¹ dachow¹. Powinno siê je stosowaæ w dachach o d³ugich po³aciach oraz
tam, gdzie po³aæ jest przeciêta poprzecznie, np. kominem lub oknem dachowym.
Lekkie bariery œniegowe – przeznaczone
na obszary o œrednich opadach. Mocuje
siê je wkrêtami do szczytów fal blachy dachówkowej lub trapezowej. Podczas roztopów pod tak¹ barier¹ (w dole fali blachy) jest dostateczna iloœæ miejsca do
sp³ywu wody lub zsuwania siê niewielkich, niegroŸnych iloœci œniegu. Rurowe
bariery œniegowe – przeznaczone na ob-

Z powodu du¿ej iloœci powstaj¹cych odpadów, blachy
w du¿ych arkuszach nie nadaj¹ siê na dachy o skomplikowanych kszta³tach
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fot. PEREZ

OPRÓCZ BLACHY

szarach o obfitych opadach
œniegu – mocuje siê d³ugimi
wkrêtami do ³at (przez blachê, uszczelki i elementy dystansowe.
£awy, stopnie i drabinki
kominiarskie – u³atwiaj¹
poruszanie siê po dachu. Montuje
siê podobnie jak rurowe bariery œniegowe, stosuj¹c takie same podpory, dodatkowy element podtrzymuj¹cy w kszta³cie
odwróconego trójk¹ta i pomost stalowy.

JAK MONTOWAÆ
Blachê warto zamówiæ dopiero wtedy, gdy
mo¿na sprawdziæ, jakie s¹ rzeczywiste
wymiary po³aci. W tym celu mierzy siê
d³ugoœæ i szerokoœæ wykonanej ju¿ wiêŸby
dachowej. Najlepiej zamówiæ arkusze blachy na d³ugoœæ po³aci dachu, pamiêtaj¹c,
¿e zbyt d³ugie (ponad 5 m) sprawiaj¹ k³opoty w monta¿u. Poniewa¿ arkusze uk³ada siê na zak³ad, a przy okapie pokrycie
wysuwa siê poza jego krawêdŸ, ³¹czna powierzchnia arkuszy powinna byæ wiêksza
ni¿ powierzchnia dachu.
Blacha w du¿ych „kawa³kach” polecana
jest do krycia dachów o prostym kszta³cie.
Jeœli dach ma skomplikowany kszta³t, ³atwiej go bêdzie pokryæ blach¹ w ma³ych ar-
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Bariera rurowa
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Drabinka przeciwœniegowa
£awa kominiarska

fot. OPAK-M
MET
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opady sp³ukuj¹ wiêkszoœæ zanieczyszczeñ. Wystarczy raz w roku sprz¹tn¹æ
z dachu liœcie i ga³êzie, zalegaj¹ce w koszach i za³amaniach po³aci. Podczas takich prac, trzeba uwa¿aæ, aby nie zadrapaæ ochronnej pow³oki. Jeœli jednak tak
siê stanie, uszkodzone miejsce trzeba
umyæ ³agodnym detergentem, wysuszyæ
i zamalowaæ specjaln¹ farb¹ zaprawkow¹, do kupienia w ma³ych opakowaniach, z odpowiednim pêdzelkiem.
Q

blachy wyt³aczane i p³askie
blachy p³askie

najczêœciej przypominaj¹ pokrycia z dachówek, choæ s¹ te¿ blachy wyt³aczane na wzór gontu
drewnianego i bitumicznego

blacha p³aska sprzedawana jest
w arkuszach lub zwojach; na dachu uk³ada siê j¹ na r¹bek stoj¹cy, pojedynczy lub podwójny

pochylenie po³aci

– powy¿ej 9° – du¿e arkusze blachy wyt³aczanej,
– powy¿ej 17° – panele odpowiadaj¹ce jednemu rzêdowi
dachówek

– powy¿ej 6° – blacha w arkuszach,
– powy¿ej 4° – blacha w zwojach
(pokrycie jest szczelniejsze ni¿
z arkuszy)

kuszach. Oczywiœcie, im wiêcej za³amañ na dachu krytym du¿ymi
arkuszami, tym wiêcej bêdzie
odpadów. Warto wiêc zadbaæ
o odpowiednie dopasowanie potrzebnych fragmentów – wiêkszoœæ sprzedawców dostarcza
na budowê arkusze przyciête
na wymiar do konkretnego
dachu.
Najlepiej kupowaæ blachy z foli¹ ochronn¹, by podczas transportu pow³oka zewnêtrzna pokrycia nie zosta³a zarysowana. Arkuszy nie nale¿y
sk³adowaæ bezpoœrednio jeden na drugim, ale na przek³adkach drewnianych.
W przeciwnym razie na pokryciu mog³aby pojawiæ siê rdza.
Arkusze blachodachówki mocuje siê do ³at
drewnianych lub stalowych. Niektóre obróbki, np. pasy nadrynnowe mocuje siê

fot. PEREZ

kszta³t

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów
oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy
na nastêpnej stronie.

przed po³o¿eniem blachy, inne (np. wiatrownice, g¹siory)
po jej u³o¿eniu.
Blachê p³ask¹ uk³ada siê na sztywnym
poszyciu z desek u³o¿onych z odstêpami 2-5 cm, co zapewnia cyrkulacjê powietrza pod
pokryciem.
Uwaga! Blach nie wolno uk³adaæ bezpoœrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych œrodkami zawieraj¹cymi sól –
wówczas pod wp³ywem wysokiej temperatury wydzielaj¹ siê kwaœne zwi¹zki
chemiczne niszcz¹ce blachê.

NAJWA¯NIEJSZE

mit Blachodachówki s¹ odpowiednie do
remontów, ale wymagaj¹ usuniêcia starego pokrycia.
Jeœli konstrukcja dachu jest mocna, blachê
mo¿na po³o¿yæ równie¿ na starym pokryciu (ale nie mog¹ to byæ dachówki). Do
mocowania blachodachówek na takim
pod³o¿u mog¹ s³u¿yæ albo kontr³aty i ³aty
mocowane przez stare pokrycie do konstrukcji dachu, albo specjalne ³¹czniki renowacyjne, umo¿liwiaj¹ce podniesienie
nowej konstrukcji ponad star¹. Jeœli starym pokryciem jest papa, pod blachodachówkê trzeba u³o¿yæ foliê wysokoparoprzepuszczaln¹.

KONSERWACJA
I NAPRAWY
Nie jest zbyt trudna, bo z g³adkiej, powlekanej powierzchni dachu blaszanego

Blacha p³aska to proste i eleganckie pokrycie dachu,
ale jej u³o¿enie wymaga wprawnego dekarza

fot. RUUKKI

Przy dachach o skomplikowanych kszta³tach sprzedawca, korzystaj¹c z odpowiedniego programu komputerowego, powinien dobraæ wymiary arkuszy zapewniaj¹ce jak najmniejsz¹ iloœæ odpadów
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blachodachówki

4

2007

65

