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fot. WIENERBERGER

DACHÓWKI CERAMICZNE I CEMENTOWE

Z gliny lub cementu
Dachówki to chyba najbardziej lubiany materia³
do wykañczania dachu. Zarówno ceramicznymi,
jak i cementowymi mo¿na pokryæ nawet ten
o najbardziej skomplikowanym kszta³cie.
Maj¹ podobn¹ formê i zbli¿ony ciê¿ar,
prawie w taki sam sposób siê je uk³ada.
Ró¿ni je, oczywiœcie, cena.
MONIKA KARDA
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achówki najlepiej sprawdzaj¹ siê
na dachach stromych. Warto ich
u¿yæ tak¿e na dachu z du¿¹ iloœci¹ za³amañ czy lukarn, nie wymagaj¹
bowiem przycinania przy dopasowywaniu do jego kszta³tu. Ze wzglêdu na spory ciê¿ar dachówek mo¿na te¿ mieæ
pewnoœæ, ¿e wichury nie zniszcz¹ pokrycia. Cechuje je tak¿e dobra dŸwiêkoszczelnoœæ, co oznacza, ¿e na poddaszu mo¿emy liczyæ na izolacyjnoœæ akustyczn¹ nawet podczas ulewy czy gradobicia.
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DACHÓWKI CERAMICZNE I CEMENTOWE

Ciê¿kie pokrycia zarówno z dachówek ceramicznych, jak
i cementowych dobrze izoluj¹ akustycznie
Dachówki ceramiczne powstaj¹ w procesie
wypalania gliny, której zawdziêczaj¹ naturalny – zazwyczaj ceglastoczerwony – kolor
(barwê tak¹ nadaj¹ ceramice zawarte
w glinie zwi¹zki ¿elaza). Poniewa¿ glina rzadko wystêpuje w jednolitych
z³o¿ach, dachówki ró¿ni¹ siê odcieniem nawet w tej samej partii produkcyjnej. Proces przygotowania gliny i jej wypa³u jest tak opracowany, aby
dachówki przede wszystkim by³y trwa³e, czyli nienasi¹kliwe i mrozoodporne,
nie zaœ ¿eby mia³y jednolit¹ barwê. Dachówka naturalna (w tradycyjnym kolorze)
jest te¿ bardziej porowata, w zwi¹zku
z czym szybciej siê brudzi. Ró¿nice kolorystyczne producenci niweluj¹ dziêki angobowaniu powierzchni dachówek lub barwieniu ich w masie.
Angobowanie polega na naniesieniu specjalnie przygotowanej mieszanki rozrzedzonej gliny (u¿ywanej do produkcji dachówek) oraz specjalnych barwników na wysuszon¹, ale nie wypalon¹ jeszcze dachówkê.
Po wyschniêciu angoby dachówka jest wypalana, co ujednolica barwê jej powierzchni. Wewn¹trz pozostaje jednak w naturalnym odcieniu gliny. Jeœli wiêc dachówki
maj¹ ciemn¹ barwê, wszelkie uszkodzenia
czy przeciête brzegi powsta³e podczas obróbki dekarskiej (na przyk³ad docinania da-

fot. LAFARGE DACHY, RUPPCERAMIKA

TRADYCYJNA GLINA

chówek przy koszach) s¹ widoczne. Angobowane dachówki s¹ g³adsze i odporniejsze
na zabrudzenia ni¿ naturalne, maj¹ te¿ wiêcej kolorów. Stosuj¹c dwa rodzaje angoby
producenci otrzymuj¹ dachówki cieniowane. Dachówki glazurowane s¹ zanurzane
lub spriskiwane glazur¹, która topi siê
podczas wypalania i nadaje dachówce
g³adk¹ powierzchniê. S¹ one bardziej
b³yszcz¹ce ni¿ te z angob¹, a tak¿e bardziej odporne na wilgoæ i zabrudzenia.
Barwienie w masie polega na dodaniu do gliny odpowiednich pigmentów mineralnych jeszcze przed uformowaniem dachówek. Po nadaniu odpowiedniego kszta³tu s¹ one suszone i pokrywane warstw¹ angoby. W koñcowym
etapie s¹ wypalane w piecu. Dziêki barwieniu w masie dachówki maj¹ podobny kolor zarówno na wierzchu, jak i w
œrodku.

WSPÓ£CZESNY CEMENT
Dachówki cementowe nie ró¿ni¹ siê za
bardzo wygl¹dem od ceramicznych i trzeba mieæ naprawdê spore doœwiadczenie,
by z daleka czy nawet z bliska dostrzec
ró¿nicê. Wzornictwo dachówek cementowych nawi¹zuje do dachówek ceramicznych, podobne s¹ równie¿ elementy uzupe³niaj¹ce, np. g¹siory, dachówki okapowe, boczne czy wentylacyjne. Zasady

Efekt cieniowania producenci uzyskuj¹ dziêki zastosowaniu dwóch kolorów angoby

GWARANCJA
NA POKRYCIE
Ka¿da gwarancja dotyczy jakoœci
sprzedanego materia³u i polega na zobowi¹zaniu siê producenta do spe³nienia odpowiednich œwiadczeñ na
wypadek, gdyby w okresie gwarancyjnym ujawni³y siê wady fizyczne produktu. Poniewa¿ zobowi¹zanie jest
dobrowolne, gwarancja praktycznie
mo¿e zawieraæ tylko nazwê i adres
producenta (lub jego przedstawiciela
w Polsce) oraz czas trwania ochrony.
Prawdziw¹ ochronê daje kupuj¹cemu
dopiero umowa sprzeda¿y – na jej
podstawie sprzedawca ma obowi¹zek
naprawienia szkód w przypadku niezgodnoœci produktu z umow¹. Powinnoœæ ta wygasa jednak po dwóch latach od momentu dokonania zakupu.
Niestety, ewentualne wady materia³ów budowlanych zazwyczaj ujawniaj¹
siê znacznie póŸniej, a wtedy mo¿na
polegaæ wy³¹cznie na gwarancji producenta.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e udzielane
przez niektórych producentów pokryæ
nawet do¿ywotnie gwarancje s¹ stuprocentowym zapewnieniem wysokiej
jakoœci materia³u. Niestety, gwarancja
– jako ca³kowicie dobrowolna deklaracja – nie musi byæ oparta na jakiejkolwiek normie dotycz¹cej parametrów materia³u budowlanego (badaniami, które mog³yby uwiarygodniæ
gwarancjê jakoœci pokrycia dachowego jest okreœlenie jego mrozoodpornoœci, nasi¹kliwoœci i przesi¹kliwoœci
czy niezmienionej barwy). ¯adna instytucja nie sprawdza tak¿e, czy dany
materia³ faktycznie odznacza siê deklarowan¹ jakoœci¹, co oznacza, ¿e
nawet wieloletnia gwarancja nie musi
byæ to¿sama z jakoœci¹ materia³u.

fot. RÖBEN

fot. ARCHIWUM BD

Szybkie
zazielenienie
dachówek nie
musi œwiadczyæ o ich
kiepskiej
jakoœci,
lecz mo¿e
oznaczaæ z³¹
wentylacjê
dachu
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monta¿u dachówek cementowych s¹ niemal identyczne, jak ceramicznych.
Dachówki cementowe s¹ nieco l¿ejsze
i tañsze ni¿ tradycyjne (15-30%). Tañsze
s¹ te¿ wszelkie cementowe elementy
uzupe³niaj¹ce. O tej ró¿nicy decyduje
przede wszystkim ni¿szy koszt ich
produkcji – do wi¹zania cementu,
z którego siê je wytwarza, nie potrzeba a¿ tak wysokich nak³adów energii,
jak do wypalania dachówek ceramicznych. Nie ma natomiast ró¿nicy
w kosztach u³o¿enia obu tych pokryæ.
A i jakoœci¹ nie ustêpuj¹ swoim
„protoplastom”.
Ró¿ne kolory dachówek cementowych otrzymuje siê przez dodanie
do masy naturalnych pigmentów
lub pokrywanie specjalnymi farbami – pow³oka ochronna sprawia, ¿e
powierzchnia dachówek jest bardzo
g³adka, a na takiej trudno osadzaj¹ siê
wszelkie zabrudzenia.

Kolor dachówek ceramicznych zale¿y od rodzaju gliny,
dodatków i substancji nanoszonych na ich powierzchniê przed wypalaniem
³at, skraca wiêc czas i koszt remontu. Tradycyjne esówki nie maj¹ zamków, tylko wyprofilowane zaczepy, które zahacza siê na
³atach; jednak s¹ te¿ dostêpne nowoczesne
esówki z zamkami.
Do uk³adania parami przeznaczone s¹ tak¿e
tradycyjne dachówki zak³adkowe bez zamków typu mnich-mniszka – na wklês³e
mniszki k³adzie siê wypuk³e mnichy, które
do ³at mocuje siê klamrami lub drutem.
Dachówki zak³adkowe maj¹ od spodu
zaczepy, które zahacza siê o ³aty, a na bokach i od strony czo³a – specjalnie wyprofilowane zamki, które podczas uk³adania
dachówek na dachu wzajemnie siê zazêbiaj¹. Zamki u³atwiaj¹ uk³adanie na sobie
dachówek i poprawiaj¹ szczelnoœæ pokrycia. W zamkach zazwyczaj s¹ pewne luzy,
pozwalaj¹ce na regulacjê rozstawu dachówek, dlatego ich zu¿ycie jest zmienne. Do
grupy dachówek zak³adkowych nale¿¹
miêdzy innymi renesansowe i romañskie.

(ka¿dy rz¹d dachówek wisi na pojedynczej ³acie) lub „w koronkê”
(na jednej ³acie wisz¹ dwa rzêdy
przesuniête wzglêdem siebie o pó³
dachówki). Szczelniejsze jest
oczywiœcie krycie podwójne.
Karpiówki nie maj¹ zamków,
wiêc na ³atach mocuje siê je dziêki zaczepom na dolnej powierzchni. Jeœli nie ma zaczepów, s¹ otwory umo¿liwiaj¹ce przybicie dachówek do ³at.
Esówka (czêsto zwana holenderk¹) te¿ kiedyœ by³a bardzo popularna. Jej nazwa pochodzi od
tego, ¿e w przekroju poprzecznym
ma kszta³t zbli¿ony do litery S,
a poszczególne modele ró¿ni¹
siê proporcjami czêœci p³askiej
w stosunku do wypuk³ej fali. MoNIE TYLKO KARPIÓWKA
¿e byæ pojedyncza (wtedy ma jeChocia¿ w³aœnie od karpiówki siê zaden grzbiet) lub podwójna (ma dwa
czê³o. Do dziœ ten kszta³t dachówki
grzbiety). Dziêki zakrzywieniu ponie straci³ na popularnoœci. Nazwa
wierzchni woda z esówki sp³ywa
jej pochodzi od kszta³tu przypomiNajpopularszybciej ni¿ z dachówek p³askich,
naj¹cego ³uski karpia. W zale¿noa zak³ad zachodz¹cych na siebie daœci od rodzaju powierzchni mo¿e niejsze ksztaty
byæ g³adka, ¿³obkowana lub fali- dachwek; od góry: chówek umo¿liwia ich szczelne pokarpiówka,
³¹czenie. Esówki s¹ niezast¹pione
sta. Najbardziej popularne s¹
esówka,
przy wymianie starych pokryæ –
p³ytki o zaokr¹glonym u do³u
podwójna esówka,
mnich-m
mniszka
mo¿liwoœæ zmiennej szerokoœci
wykroju. Karpiówkê uk³ada siê
fot. WIENERBERGER
krycia eliminuje wymianê starych
na dwa sposoby – „w ³uskê”

POD£O¯E
POD DACHÓWKI
Pod pokrycie z dachówek najczêœciej nie
potrzeba deskowania, niezbêdna jest jednak folia wstêpnego krycia (FWK), która
nie przepuszcza wody z ewentualnych
nieszczelnoœci pokrycia, ale wypuszcza
parê wodn¹ z wnêtrza domu. Po u³o¿eniu
FWK wykonuje siê ruszt z kontr³at i ³at –
kontr³aty mocuje siê wzd³u¿ krokwi, aby
nie utrudnia³y sp³ywania wody, która
ewentualnie mo¿e dostaæ siê pod dachówki, a do kontr³at (równolegle do okapu
i kalenicy dachu) przybija siê ³aty.
Wymiary ³at i kontr³at zale¿¹ od d³ugoœci
oraz rozstawu osiowego krokwi i tak jak
inne elementy konstrukcyjne budynku
powinny byæ okreœlone przez projektanta.
Jeœli nie ma ich w projekcie, a k¹t dachu
mieœci siê w przedziale 30-55° i rozstaw
krokwi nie przekracza 90 cm, stosuje siê
³aty o wymiarach 4×5 cm, kontr³aty –
2,5×5 cm (pod warunkiem, ¿e d³ugoœæ
krokwi nie przekracza 10 m).
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Karpiówka – najpopularniejsza jest pó³okr¹g³a, ale istniej¹ te¿ inne: proste, szeœciok¹tne, segmentowe,
³ukowe. Mo¿na j¹ u³o¿yæ w ³uskê (z lewej) lub w koronkê (z prawej)

UK£ADANIE
Przyjmuje siê, ¿e dachówki ceramiczne
najlepiej sprawdzaj¹ siê na dachach o pochyleniu po³aci 35-45°, co nie oznacza, ¿e
nie da siê ich u³o¿yæ na dachach bardziej
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Klamry do mocowania dachówek. Zabezpieczaj¹ je przed zsuniêciem i poderwaniem przez wiatr

p³askich lub stromych. Trzeba tylko wykonaæ odpowiednie zabezpieczenia. Przy niewielkim spadku (10° lub nawet mniejszym
– dok³adn¹ informacjê znajdziemy w karcie technicznej) dachówki uk³ada siê na
sztywnym pod³o¿u – pe³nym deskowaniu
zabezpieczonym pap¹ lub foli¹. Na bardzo
stromych dachach – aby zapobiec ewentualnemu zrywaniu dachówek przez porywisty wiatr – pojedyncze dachówki mocuje
siê do ³at, np. drutem lub klamrami. Minimalna liczba zamocowañ przypadaj¹cych
na metr kwadratowy pokrycia podana jest
przez jego producenta. Zale¿y ona nie tylko od rodzaju dachówki i k¹ta nachylenia
po³aci, lecz równie¿ od kszta³tu dachu oraz
typu jego konstrukcji, wysokoœci kalenicy,
a tak¿e strefy wiatrowej, w której znajduje
siê budynek. Niezale¿nie od podanej przez
producenta iloœci niezbêdnych zamocowañ trzeba przytwierdziæ wszystkie dachówki szczytowe, okapowe, kalenicowe,
a tak¿e g¹siory, jak równie¿ dachówki przy
elementach przecinaj¹cych po³aæ dachu,
np. okna po³aciowe, kominy czy kosze.
Solidnego zamocowania wymagaj¹ te¿
dachówki przeznaczone pod stopnie i ³awy
kominiarskie oraz p³otki przeciwœniegowe.
Uwaga! Jeœli k¹t nachylenia po³aci jest
wiêkszy ni¿ 65°, trzeba zamocowaæ
wszystkie dachówki.
W Polsce najbardziej nara¿one na dzia³anie wiatru s¹ obszary nadmorskie oraz górzyste, tam wiêc bardzo starannie dobiera
siê sposób mocowania dachówek. Dodatkowo w pasie nadmorskim warto zwiêk-

fot. LAFARGE DACHY, BRAAS

szyæ liczba mocowanych dachówek w stosunku do liczby zalecanej dla przynale¿nej im strefy. Wysoko w górach mocuje
siê wszystkie dachówki. Na terenach,
w których wiej¹ porywiste wiatry czêsto
wykorzystuje siê zalety dachówek zak³adkowych, które maj¹ sporo miejsca na
zamkach, umo¿liwiaj¹cych zastosowanie
specjalnych klamer.
Przed zsuwaniem siê pokrywy œnie¿nej
z dachu, która mo¿e oberwaæ rynny,
uszkodziæ zaparkowane przy budynku samochody, a przede wszystkim byæ zagro¿eniem dla ludzi przebywaj¹cych w pobli¿u, zabezpiecza system przeciwœniegowy. Sk³ada siê on ze specjalnie zaprojektowanych dachówek, do których mo¿na
zamocowaæ bale drewniane lub aluminiowe p³otki przeciwœniegowe.

Przyk³adowe akcesoria: klamra i denko do
g¹siora, kosz i kominek wentylacyjny

wych, g¹siorów i okien po³aciowych
oraz iloœci niezbêdnych elementów dodatkowych (np. klamer, taœm, uszczelnieñ) i obróbek blacharskich oraz strat
zwi¹zanych z ciêciem dachówek. Istotne s¹ tak¿e akcesoria przeciwœnie¿ne
(p³otki, drabinki, bale, rozpruwacze
œniegu) oraz u³atwiaj¹ce poruszanie siê
po dachu (³awy i stopnie kominiarskie).
W takim porównaniu nie mo¿e zabrakn¹æ wynagrodzenia dla dekarza – zale¿y
ono bowiem od rodzaju dachówki
i stopnia skomplikowania dachu, warto
wiêc je odpowiednio wczeœnie uzgodniæ. Zatem koszt pokrycia to aspekt wyj¹tkowo indywidualny.
Q

KONSERWACJA
Najczêstszym problemem zwi¹zanym
z eksploatacj¹ dachówek jest pojawianie
siê na nich mchów i porostów. Zwi¹zane jest to czêsto z niew³aœciwym wykonaniem wentylacji przestrzeni miêdzy
dachówkami a wstêpnym kryciem (foli¹
dachow¹ lub deskowaniem przykrytym
pap¹). Mchy i porosty najczêœciej porastaj¹ os³oniête lub zacienione miejsca
od strony pó³nocnej oraz dachy usytuowane w lasach lub terenach zadrzewionych o du¿ym zawilgoceniu. Na szczêœcie, szkodliwoœæ tych mikroorganizmów dla funkcjonowania i trwa³oœci
pokryæ dachowych nie jest du¿a.
Przed mchem dach mo¿na w pewien
sposób zabezpieczaæ, na przyk³ad bezbarwnym impregnatem, jednak producenci dachówek przestrzegaj¹ przed nierozs¹dnym ich stosowaniem. Innym
sposobem na nieporastanie mchem jest
montowanie na dachu (w kalenicy) specjalnych taœm miedzianych, z których
podczas opadów wytr¹cane s¹ jony miedzi niszcz¹ce mech.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów
oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy
na stronie 61.
Dachówki dobrze prezentuj¹ siê na wielopo³aciowych dachach

ILE ZA POKRYCIE?
Dla ró¿nych dachówek miarodajne jest
porównywanie kosztu gotowego pokrycia, z uwzglêdnieniem nie tylko cen dachówek podstawowych, lecz tak¿e liczby potrzebnych dachówek systemo-

Odpornoœæ pokrycia dachowego na przeciekanie zale¿y od
rodzaju dachówki (kszta³tu, powierzchni i ewentualnych
zamków) oraz od k¹ta nachylenia po³aci
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