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Artyku  promocyjny

Jednym z g ównych powodów popularno ci 
gontów na rynku pokry  dachowych jest mo -
liwo   wykorzystania ich w trakcie realizacji 
projektów dachowych o dowolnej z o ono ci, 
jak równie  przy modernizacji starego dachu. 
Czasami jednak podj cie s usznej decyzji o za-
kupie gontów uniemo liwiaj  mity, które cz sto 
nie s  prawdziwe i mog  zosta atwo obalone 
przez ekspertów z firmy TechnoNICOL – jed-
nej z wiod cych firm w produkcji materia ów
izolacyjnych i pokry  dachowych.

Mit nr 1: Oryginalne rozwi zania projektowe 
przy realizacji projektu zadaszenia istniej  tyl-
ko na stronach kolorowych magazynów. (fa sz)
Fakt: Nowoczesne technologie pozwalaj  na za-
stosowanie gontów bitumicznych przy realiza-
cji naj mielszych fantazji i tworzenia unika-
towych architektonicznych projektów. Gonty 
bitumiczne TechnoNICOL zapewniaj  abso-
lutn  szczelno  dachu, mog  by  u ywane na 
po aciach o k tach nachylenia od 12˚ do k -
tów ujemnych. Dany materia  posiada maksy-
maln  mo liw  liczb  kolorów i wyci  kszta -
tów. Ponadto, jako  gontów TechnoNICOL jest 
potwierdzona gwarancj  producenta na okres 
od 10 do nawet 50 lat, a cykl yciowy dachó-
wek bitumicznych mo e przekroczy  50 lat.

Mit nr 2: Monta  gontów jest mo liwy tylko 
latem. (fa sz)
Fakt: W technologii produkcji gontów bitumicz-
nych TechnoNICOL zosta y uwzgl dnione ce-
chy wszystkich warunków i stref klimatycz-
nych. Dachówki bitumiczne TechnoNICOL to 
wyci te w ró ne kszta ty gonty na bazie bitu-
mu z dodaniem modyfikatora SBS, dzi ki cze-
mu materia  ten ma wysokie w a ciwo ci tech-
niczne i fizyczne. U ycie modyfikatora SBS 
zwi ksza mrozoodporno  i elastyczno  ma-
teria u, co pozwala na monta  dachu w zimie 
przy nawet bardzo niskiej temperaturze (do 
-20˚C). Dzi ki zastosowaniu takich technolo-

gii gonty TechnoNICOL atwo wytrzymuj  na-
g e zmiany temperatury w zakresie od -70˚C
do +110˚C i nie ch on  wilgoci.

Mit nr 3: Monta  gontów jest trudny i czaso-
ch onny. (fa sz)
Fakt: Niedu e wymiary gontów (najcz ciej 
1000 335 mm) u atwiaj  ich transport dzi -
ki kompaktowym opakowaniom – dostawa 
materia u na plac budowy jest mo liwa na-
wet za pomoc  samochodu osobowego. Samo 
uk adanie gontów nie wymaga u ycia specja-
listycznych narz dzi, ci cie gontów jest mo -
liwe przy u yciu zwyk ego no a dekarskiego. 
Przy czym gont bitumiczny TechnoNICOL nie 
ulega korozji b d  gniciu co zapewnia d ug
ywotno  pokrycia dachowego. Gonty mu-

sz  by   uk adane kaskadowo i mocowane 
ocynkowanymi gwo dziami papowymi (jed-
n  z wygodniejszych form wbijania gwo dzi 
jest u ycie specjalnych gwo dziarek pneu-
matycznych). Spodnia cz  gontów jest wy-
posa ona w mrozoodporn  warstw  klej c ,
która zapewnia wygod  monta u. Monta  gon-
tów TechnoNICOL mo e by  wykonany samo-
dzielnie, ale pod jednym warunkiem – nale y
bezwzgl dnie przestrzega  instrukcji monta-
u gontów.

Mit nr 4: Gont bitumiczny to drogi rodzaj po-
krycia dachowego. (fa sz)
Fakt: Gonty bitumiczne maj  minimalny mo -
liwy odpad materia owy. Ponadto u ycie gon-
tów TechnoNICOL nie wymaga wzmocnienia 
konstrukcji no nej dachu, budynku czy fun-
damentu ze wzgl du na ma  wag  pokrycia. 
Efektem s  znaczne oszcz dno ci pieni dzy 
oraz minimalizacja kosztów budowy.

Mit nr 5: Na dachu pokrytym gontem wyrasta 
ro linno . (fa sz)
Fakt: Ro linno  nigdy nie porasta na samym 
materiale pokrycia dachowego, lecz po znacz-

nym okresie czasu mo e pojawi  si  w pyle, 
który zbiera si  pomi dzy grubymi cz stka-
mi posypki bazaltowej umieszczonej na górnej 
warstwie gontów i zaprojektowanej w celu za-
pewnienia szerokiej gamy kolorystycznej pro-
duktu. Dany problem mo na atwo rozwi za
poprzez czyszczenie po aci za pomoc  wody 
pod wysokim ci nieniem b d  u ycia specjal-
nych czyszcz cych bioochronnych rodków.

Mit nr 6: Bitum, z którego zrobione s  gonty jest 
materia em szkodliwym dla zdrowia. (fa sz)
Fakt: Jako  i bezpiecze stwo gontów s  po-
twierdzone ró norakimi mi dzynarodowymi 
certyfikatami, normami i aprobatami, dlatego 
szkodliwy wp yw na zdrowie cz owieka jest 
wykluczony. Wysoka jako  dachówek bitu-
micznych TechnoNICOL jest wynikiem ogrom-
nego do wiadczenia oraz osi gni  w asnego 
centrum badawczo-rozwojowego. Gont bitu-
miczny TechnoNICOL to produkt najwy szej 
klasy, który najlepiej spe nia wszelkie wyma-
gania dotycz ce materia ów dachowych.
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