DYLEMATY
Pytanie Czytelnika
W moim nowo budowanym domu chcê na dachu
mieæ tzw. pokrycie lekkie. Zreszt¹ tak zosta³a zaprojektowana i wykonana wiêŸba dachowa. Wa¿na
jest dla mnie estetyka i chcia³bym, ¿eby mój dach
wygl¹da³ jak z prawdziwych dachówek. Niestety,
wiêŸba ju¿ jest, a zreszt¹ koszt zwyk³ych dachówek
przekracza moje mo¿liwoœci finansowe. Jakie materia³y mogê wykorzystaæ do pokrycia dachu?

BLACHODACHÓWKI
CZY DACHÓWKI
BITUMICZNE

Pokrycia lekkie, które wygl¹dem przypominaj¹ tradycyjne dachówki (choæ nie tylko), to blachodachówki i dachówki bitumiczne. S¹ bardzo chêtnie stosowane przez
inwestorów m.in. z racji doœæ niskiej ceny i ³atwoœci wykonania pokrycia. Ka¿dy powa¿ny producent pokryæ dachowych oferuje us³ugê optymalizacji po³aci konkretnego dachu wraz z zestawem niezbêdnych akcesoriów. W odró¿nieniu od pokryæ bitumicznych dach metalowy jest dostarczany bezpoœrednio na budowê. Pokrycie
z gontów bitumicznych inwestor mo¿e przewieŸæ samodzielnie.

Redakcja

Cechy lekkich pokryæ dachowych
Blachodachówki. Ten rodzaj pokrycia wytwarza siê z wysokogatunkowej stali, aluminium, rzadziej z miedzi. Blachodachówki najnowszej generacji to wielowarstwowa struktura, w której sama blacha (najczêœciej stalowa) stanowi jedynie ocynkowany rdzeñ. Pozosta³e warstwy to pow³oki ochronne z tworzyw sztucznych, zabezpieczaj¹ce blachê
przed bezpoœrednim dzia³aniem szkodliwych warunków atmosferycznych, a jednoczeœnie daj¹ce mo¿liwoœæ wyboru kolorystyki dachu, dobrania jej do barwy fasady czy systemu rynnowego. Najczêœciej wykonuje siê je z poliestru (odpornego dodatkowo na dzia³anie promieniowania UV, korozjê i zarysowania), PVF2 (bardziej ni¿ poliester odpornego na korozjê, zarysowania i blakniêcie), plastizolu (bardzo odpornego na korozjê i zarysowania, mniej na blakniêcie), puralu (bardzo odpornego na korozjê i dzia³anie promieniowania UV). S¹ te¿ blachodachówki wykoñczone drobnoziarnistym kruszywem
skalnym, tzw. posypk¹.
Blachodachówki, podobnie jak inne pokrycia blaszane, nale¿¹ do najl¿ejszych. T³oczenia zapewniaj¹ bachodachówkom dodatkow¹ sztywnoœæ.
Trwa³oœæ zaœ pokrycia zale¿y od materia³u, z którego wykonane s¹ blachodachówki:
z blachy stalowej ocynkowanej wytrzymuj¹ 30-50 lat, aluminiowej – do 40 lat cynkowej
– do 50 lat, tytanowo-cynkowej – do 100 lat, miedzianej – do 300 lat.

Blachodachówkami mo¿na pokrywaæ nawet
dachy o skomplikowanych kszta³tach
(fot. Ruukki)
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Dachówki bitumiczne. Nazywa siê je równie¿ gontami bitumicznymi. S¹ to kolorowe
pasy papy nowej generacji, których dolna krawêdŸ wykrojona jest w ró¿ne kszta³ty. Produkuje siê je z materia³u pochodzenia organicznego – masy bitumicznej. Podobnie jak
blachodachówki, maj¹ budowê warstwow¹. Rdzeñ z w³ókniny szklanej lub mieszanki
w³ókniny szklanej i tworzywa sztucznego zapewnia dachówkom ognioodpornoœæ i wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie, warstwy izolacyjne z masy bitumicznej – izolacjê przeciwwilgociow¹ i sztywnoœæ, a warstwa wierzchnia z pokruszonego granulatu bazaltowego lub
³upka kamiennego, albo te¿ z miedzi – estetyczny wygl¹d.
Jest to pokrycie lekkie i nale¿y do najtañszych (bior¹c pod uwagê koszt tylko samej papy lub gontu, nie wliczaj¹c kosztów poszycia). Trwa³oœæ pokrycia z gontów okreœlana jest
na ok. 30 lat. Pasy dachówek s¹ giêtkie i elastyczne, co u³atwia prace dekarskie. Dachówki bitumiczne s¹ nienasi¹kliwe i odporne na dzia³anie szkodliwych czynników atmosferycznych. Najwiêkszym wrogiem bitumicznych pokryæ dachowych jest promieniowanie UV. Aby uchroniæ warstwê bitumiczn¹ producenci stosuj¹ ró¿nej gruboœci po-

Blachodachówki czy dachówki bitumiczne
sypki mineralne. Dobrze t³umi¹ one dŸwiêk kropli deszczu uderzaj¹cych
o dach.
Zmiana zaœ pokrycia jest bardzo prosta – poniewa¿ dachówki bitumiczne s¹
lekkie, na star¹ warstwê mo¿na po³o¿yæ now¹. Równie¿ przebudowa dachu,
np. dobudowanie lukarny, nie sprawia wiêkszych trudnoœci.
Prace dekarskie u³atwia jeszcze jedna zaleta dachówek bitumicznych – po
u³o¿eniu ulegaj¹ samowulkanizacji, dziêki czemu poszczególne ich pasy
sklejaj¹ siê same i tworz¹ szczelne pokrycie. Warstwa klej¹ca na³o¿ona jest
od spodu na ca³ej powierzchni pasa dachówki lub te¿ pasmami na wierzchu
dachówek. S¹ te¿ takie dachówki, które skleja spodnia warstwa bitumu os³aniaj¹ca rdzeñ. W lecie warstwy klej¹ce rozpuszczaj¹ siê pod wp³ywem dzia³ania promieni s³onecznych, a w ch³odne dni dachówki wystarczy podgrzaæ
palnikiem lub opalark¹.
Wiele dachówek bitumicznych imituje ceramikê
(fot. Iko)

Kszta³ty i kolory
Blachodachówki. Ka¿dy producent oferuje inne wzory t³oczenia oraz inne
standardowe szerokoœci (najczêœciej od 970 do 1200 mm) i d³ugoœci arkuszy
blachodachówek (od ok. pó³tora do ponad oœmiu metrów). Na jednym arkuszu mo¿e byæ wyt³oczony jeden rz¹d dachówek (blachodachówki z posypk¹
mineraln¹ i z miedzi) lub kilka ich rzêdów.
Interesuj¹c¹ ofert¹ s¹ arkusze blachodachówek samonoœnych z wbudowanymi ³atami noœnymi. Kupuje siê je w komplecie z metalowymi profilami monta¿owymi, zastêpuj¹cymi kontr³aty. Nie ma wiêc potrzeby przybijania drewnianych ³at do wiêŸby dachowej, s³u¿¹cych do opierania arkuszy blachy.
Pow³oki zewnêtrzne pe³ni¹ jednoczeœnie funkcjê dekoracyjn¹ – nadaj¹ pokryciu fakturê i barwê. Dostêpna na rynku paleta kolorów blachodachówek jest niezwykle bogata – od ró¿nych odcieni ¿ó³ci, czerwieni, br¹zu, przez szaroœci, b³êkity, granaty,
zielenie, a¿ do grafitu i czerni. W naturalnym kolorze metalu sprzedawane s¹ zazwyczaj
blachodachówki miedziane, cynkowe, tytanowo-cynkowe.

Oferta kolorystyczna blachodachówek jest
bogata (fot. Bud-Mat)

Dachówki bitumiczne. Pasy dachówek bitumicznych maj¹ d³ugoœæ ok. l metra i szerokoœæ 30-35 cm. Dolne ich krawêdzie wykrojone s¹ w ró¿ne wzory. Wyciêcia te imituj¹ tradycyjne dachówki i decyduj¹ o wygl¹dzie gotowego dachu. Najczêœciej maj¹ kszta³t trójk¹ta, prostok¹ta, trapezu lub ³uski.
Oferta kolorystyczna dachówek bitumicznych jest bardzo bogata. Przewa¿aj¹ dachówki
w ró¿nych odcieniach czerwieni, br¹zu, zieleni i szaroœci, ale kupiæ równie¿ mo¿na niebieskie, grafitowe i czarne. Pokryte zaœ miedzi¹ maj¹ kolor tego materia³u.
Osobn¹ grupê stanowi¹ dachówki cieniowane – na jednym pasie wystêpuje kilka odcieni danego koloru. S¹ one bardzo popularne, poniewa¿ niejednolita barwa prze³amuje monotoniê dachu.

Konserwacja i czyszczenie dachu

O wygl¹dzie dachu pokrytego gontami bitumicznymi w du¿ej mierze decyduj¹ wyciêcia
dolnej krawêdzi (fot. Icopal)

Blachodachówki. Czêstym przedmiotem reklamacji jest zarysowanie podczas transportu powierzchni pokryæ dachowych. Producent ma obowi¹zek przekazaæ klientowi towar
wolny od wad. W przypadku drobnych zarysowañ blacha stalowa ocynkowana powlekana ma zdolnoœæ samogalwanizacji – uzupe³niania rys ocynkiem.
Na ka¿dym dachu zbiera siê kurz i brud, na dachu z blach najmniej – woda opadowa
zmywa z ³atwoœci¹ wszelkie zanieczyszczenia. W ¿adnym wypadku blachodachówek nie
wolno szorowaæ.
Podniszczony dach (zazwyczaj po up³ywie kilkudziesiêciu lat) mo¿na pomalowaæ farb¹
zalecan¹ przez producenta blachodachówek. Nie maluje siê jednak pokryæ z posypk¹ mineraln¹.
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Dachówki bitumiczne. £atwo osiada na nich kurz, poniewa¿ maj¹ chropowat¹ powierzchniê. Dlatego warto co jakiœ czas umyæ dach silnym strumieniem wody (kieruj¹c go od kalenicy w dó³). Czêœciej zaœ trzeba usuwaæ liœcie i ga³êzie naniesione przez
wiatr.
Konserwacja dachu pokrytego dachówkami bitumicznymi równie¿ nie jest k³opotliwa. Zniszczone czy silnie zabrudzone fragmenty po prostu siê wycina, a w ich miejsce wkleja nowe. Warto wiêc kupiæ nieco wiêcej tego materia³u i zachowaæ na ewentualne naprawy – wymienione fragmenty nie bêd¹ ró¿ni³y siê kolorem.

Elementy uzupe³niaj¹ce
Blachodachówki. Renomowani producenci blachodachówek proponuj¹ kompletne systemy krycia dachu, zawieraj¹ce poza pokryciem zasadniczym tak¿e dodatkowe elementy:
kalenice, stopnie i podesty kominiarskie, p³otki przeciwœnie¿ne, ko³nierze, wyprofilowane pasy obróbek blacharskich itp. oraz z³¹cza i g¹siory. Wszystkie te elementy wykonane s¹ z tego samego materia³u, maj¹ ten sam kolor i wzór
t³oczenia. Niektórzy producenci oferuj¹ tak¿e systemy rynnowe, dopasowane kolorystycznie do pokrycia dachu.

Dachówki bitumiczne pokryte foli¹ miedzian¹
s¹ bardzo efektowne (fot. Iko)

Dachówki bitumiczne. W tych samych kolorach i odcieniach
jak dachówki podstawowe dostêpne s¹ tak¿e elementy uzupe³niaj¹ce: wywietrzniki zapewniaj¹ce wentylacjê dachu i listwy
okapowe z PVC. Ich asortyment jest jednak znacznie mniejszy
ni¿ w pokryciach z blachodachówek. Kalenicê wykañcza siê
odpowiednio przyciêtymi pasami dachówki podstawowej. Na
dach bitumiczny najlepiej nadaj¹ siê rynny stalowe lub miedziane. W przypadku zastosowania rynien z tytancynku nale¿y zabezpieczyæ je pow³ok¹
ochronn¹, by zapobiec tzw. korozji bitumicznej – woda sp³ywaj¹ca z papy zawiera sk³adniki bitumiczne niekorzystnie wp³ywaj¹ce na blachê tytanowo-cynkow¹,

Na jakim dachu uk³ada siê pokrycia lekkie
Blachodachówki. Jest to pokrycie lekkie – 1 m2 pokrycia
z blachy stalowej wa¿y 4,3-5,1 kg, z posypk¹ mineraln¹ – ok.
7,0 kg, z blachy aluminiowej – 1,7-3,0 kg, z blachy miedzianej
– ok. 5,0 kg, z blachy cynkowej i tytanowo-cynkowej – 4,35,8 kg. Nadaj¹ siê do krycia dachów o ró¿nych kszta³tach i nachyleniu – od 9° do nawet 90°.
Minimalny k¹t nachylenia dachu dla okreœlonego rodzaju blachodachówek podaj¹ zazwyczaj ich producenci.
Blachodachówkami mo¿na kryæ dachy zarówno domów nowo
budowanych, jak i remontowanych.

Blachodachówki pokryte posypk¹ mineraln¹
mog¹ wygl¹dem przypominaæ np. gonty
(fot. Tuplex)
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Dachówki bitumiczne. Z powodu niewielkiego ich ciê¿aru
(1 m2 wa¿y 8-13 kg) nie wymagaj¹ wytrzyma³ej konstrukcji
wiêŸby dachowej - mo¿na j¹ zrobiæ z belek o mniejszym
przekroju ni¿ pod pokrycia ciê¿kie. Nadaj¹ siê na dachy
o nachyleniu po³aci od 15° do 80°. Uk³ada siê je na sztywnym poszyciu z desek lub p³yt drewnopodobnych, zabezpieczonych foli¹ lub pap¹ podk³adow¹.
Dachówkami bitumicznymi mo¿na kryæ dachy zarówno domów nowo budowanych, jak
i remontowanych.

Blachodachówki czy dachówki bitumiczne
Od czego zale¿¹ koszty pokrycia dachu

Blachodachówka samonoœna;
widoczny stalowy profil –
odpowiednik ³aty
(fot. Plannja)

Du¿e arkusze blachodachówki s¹ ³atwe w uk³adaniu
(fot. Ruukki)

Blachodachówki. Na cenê pokrycia dachu wp³ywa przede wszystkim materia³, z którego zosta³y wykonane blachodachówki, oraz jakoœæ pow³ok
ochronnych (a tak¿e liczba zastosowanych ich warstw). Rozpiêtoœæ cen blachodachówek jest bowiem du¿a. Cena brutto 1 m2 pokrycia z blachodachówek z blachy stalowej z pow³ok¹ ochronn¹ wynosi 20-50 z³, stalowej z posypk¹ mineraln¹ – 65-90 z³, aluminiowej – 30-40 z³, a miedzianej – ok.
145 z³. Blachodachówki sprzedawane s¹ w du¿ych arkuszach, dziêki czemu
³atwo i szybko siê je uk³ada. Koszty robocizny wiêc nie nale¿¹ do najwy¿szych. Du¿e formaty arkuszy mog¹ jednak okazaæ siê nieekonomiczne przy kryciu dachów
o skomplikowanych kszta³tach – z licznymi za³amaniami, lukarnami, oknami po³aciowymi
czy kominami.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e uk³adanie blachodachówki wymaga stosowania specjalistycznych
narzêdzi i ³atwo mo¿na w trakcie tych prac
uszkodziæ ich pow³okê ochronn¹. Dlatego te¿
roboty te lepiej powierzyæ ekipie dekarskiej
przeszkolonej i doœwiadczonej w uk³adaniu tego typu pokryæ. Jej us³ugi
mog¹ okazaæ siê dro¿sze i podwy¿szyæ koszt pokrycia dachu (bior¹c pod
uwagê cenê samego gontu).
Dachówki bitumiczne. Ten rodzaj pokrycia nale¿y do najtañszych. Najwiêkszy wydatek to materia³ – dachówki i deski lub p³yty drewnopodobne na poszycie oraz folia lub papa podk³adowa. Dachówki bitumiczne s¹
jednak niedrogie – cena brutto 1 m2 pokrycia z posypk¹ mineraln¹ wynosi 20-40 z³, a pokrytych miedzi¹ – ok. 150 z³.
Wykonanie pokrycia mo¿na zleciæ ekipie dekarskiej, ale mo¿na te¿ wiele zaoszczêdziæ na kosztach jego u³o¿enia. Jest to bowiem tak proste i ³atwe, ¿e mo¿e siê tego podj¹æ ka¿dy doœwiadczony majsterkowicz. Niepotrzebne s¹ te¿ specjalistyczne narzêdzia. Producenci, przewiduj¹c tak¹ mo¿liwoœæ, do³¹czaj¹ do sprzedawanych dachówek szczegó³ow¹ instrukcjê przygotowania pod³o¿a i monta¿u pokrycia. Wystarczy przestrzegaæ zawartych w niej zaleceñ, aby samemu wykonaæ szczelne i trwa³e pokrycie.

Podsumowanie
Blachodachówki i dachówki bitumiczne – choæ wykonane z ró¿nych materia³ów - maj¹ pewne cechy wspólne: nale¿¹ do pokryæ lekkich – wiêŸba mo¿e
wiêc byæ wykonana z belek o mniejszym przekroju ni¿ pod pokrycia ceramiczne i cementowe – ³atwo i szybko siê je uk³ada oraz stwarzaj¹ du¿e mo¿liwoœci uzyskania ciekawych efektów kolorystycznych dachu. Dziêki nowoczesnej technologii ich produkcji zapewniaj¹ budynkowi dobr¹ ochronê i s¹
odporne na dzia³anie szkodliwych warunków atmosferycznych.
Obydwa rodzaje tych pokryæ nadaj¹ siê zarówno na dachy p³askie, jak
i bardzo strome. Ró¿ni¹ siê natomiast asortymentem kszta³tów, liczb¹ elementów dodatkowych, sposobem konserwacji i cen¹. Nieco inne maj¹ te¿
walory estetyczne, choæ jedne i drugie po u³o¿eniu mog¹ przypominaæ tradycyjne dachówki.
Jednak podstawowymi zaletami tych pokryæ s¹ ³atwoœæ uk³adania i niski
koszt robocizny – w porównaniu do pokryæ ceramicznych.

Dachówki bitumiczne mog¹ byæ cieniowane, dziêki czemu dach
wygl¹da oryginalnie (fot. Tegola Polonia)
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