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Wybór rodzaju pokrycia to powa ny problem dla inwestora, natomiast jego 

w a ciwe u o enie to niekiedy powa ne wyzwanie dla dekarza. Wybór materia-

ów jest obecnie bardzo du y, mo emy wi c jak najlepiej dostosowa  je do 

konkretnych potrzeb i naszych mo liwo ci finansowych. Warto tak e wiedzie ,

na co nale y zwróci  uwag , oceniaj c prac  dekarza, tak by pokrycia nie 

trzeba by o poprawia  wkrótce po u o eniu.

Jaros aw Antkiewicz

Na        

dachu

Konstrukcja dachu 38

Pokrycia dachowe

K t nachylenia dachu
Najcz ciej w domach jednorodzinnych k t

nachylenia po aci dachu wynosi 30°–45°. To 

rozs dny wybór w polskich warunkach klima-

tycznych – woda deszczowa jest szybko odpro-

wadzana i na dachu nie zalega gruba warstwa 

niegu, a trzeba pami ta , e mo e ona stano-

wi  znaczne obci enie dla konstrukcji, po-

nadto taki topniej cy powoli nieg jest bezlito-

snym sprawdzianem szczelno ci dachu. 

Generalnie im spadek dachu jest wi kszy, 

tym nieco agodniejsze s  wymagania wzgl -

dem szczelno ci pokrycia. Jednak wykonywa-

nie dachów o bardzo du ym, przekraczaj cym 

60°, spadku nie jest uzasadnione, poniewa :

– pojawiaj  si  problemy z mocowaniem 

elementów pokrycia, np. wszystkie dachów-

ki trzeba dodatkowo mocowa  spinkami, pod-

czas gdy przy mniejszych spadkach mocowa-

nie nie jest potrzebne, ewentualnie  wystarcza 

mocowanie co pi tej lub co ósmej;

– po zawietrznej stronie dachu powstaje 

znaczne podci nienie (ssanie) i elementy po-

krycia s  bardziej nara one na zerwanie;

– pokrycia z papy znacznie si  nagrzewaj

a warstwa bitumiczna mo e sp ywa  ku do-

owi, ponadto papa nie jest zbyt estetyczna, 

a na dachu o du ym spadku zostaje wyeks-

ponowana.

Typowe k ty nachylenia dachu dla poszcze-

gólnych materia ów podano w tabeli.

Oczywi cie wiele materia ów pozwala na 

stosowanie w szerszym zakresie i przede 

wszystkim trzeba kierowa  si  zaleceniami 

producenta. S  one podawane dla konkret-

nych warunków maj cych wp yw na szczel-
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no  dachu – np. wielko ci zak adu pomi -

dzy arkuszami blachy czy stopnia szczelno ci 

pod o a.

Pod o e
Pokrycie mo e wymaga  sztywnego pod o a

w postaci deskowania (zwykle pokrywanego 

pap ) lub te  wystarczaj ce jest tylko o acenie 

i u o enie folii wst pnego krycia (o niskiej pa-

roprzepuszczalno ci) albo membrany (o wyso-

kiej paroprzepuszczalno ci). Oczywi cie de-

skowanie mo na wykona  tak e wówczas, gdy 

nie jest konieczne, ale oznacza to wzrost kosz-

tów (materia y i robocizna). O ró nicy kosz-

tów wynikaj cych z odmiennych wymaga ,

co do pod o a trzeba pami ta , porównuj c

ceny ró nych rodzajów pokry .

Deskowania wymagaj  pokrycia z:

– papy;

– gontów bitumicznych (papowych);

– blach p askich.

Wentylacja po aci
Najcz ciej na poddaszach urz dza si  po-

mieszczenia mieszkalne. Po acie dachu (w tej 

sytuacji w zasadzie stropodachu) wymagaj

w zwi zku z tym u o enia izolacji cieplnej. 

Najcz ciej stosowana jest w tym celu we na 

mineralna. Ocieplenie musi by  zabezpieczo-

ne przed wnikaniem wilgoci – z zewn trz, co 

podwy sza wymagania wobec szczelno ci po-

krycia, oraz od strony pomieszczenia, co wy-

musza konieczno  stosowania paraizolacji 

(w postaci szczelnie u o onej folii).

Trudno jednak zagwarantowa  pe n  szczel-

no , w zwi zku z czym konstrukcja musi by

wentylowana.

We n  uk ada si  pomi dzy krokwiami, 

zwykle wykonuje si  tak e ustawiony po-

przecznie do krokwi ruszt z at drewnianych 

(zwykle 5×5 cm) lub profili stalowych, co po-

zwala pogrubi  warstw  ocieplenia, i zmniej-

szy  wp yw krokwi jako mostków termicz-

nych (ich izolacyjno  jest ok. czterokrotnie 

gorsza ni  we ny) oraz zapewni  optymal-

ny rozstaw podpór dla p yt gipsowo-kartono-

wych lub innego materia u, którym wyka -

cza si  poddasze. 

Pokrycie

Typowy 
k t

nachylenia 
dachu

papa uk adana 

jednowarstwowo
9°÷22°

papa uk adana dwuwarstwowo 3°÷17°

blacha p aska stalowa 

ocynkowana lub powlekana

powy ej 12° 

12°

blacha p aska cynkowa powy ej 20°

blacha p aska miedziana powy ej 6°

blachodachówka powy ej 12° 

blacha falista powy ej 12°

dachówka karpiówka uk adana 

dwuwarstwowo
35°÷45°

dachówka zak adkowa 31°÷45°

faliste p yty bitumiczne 22°÷39°

gonty bitumiczne 11°÷45° 

gonty drewniane 

(dwuwarstwowo)
39°÷51°

upek 31°÷45°

strzecha 45°÷64°

 Folie i membrany dachowe powinny jak najszybciej zosta  zabezpieczone pokryciem

fo
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Wadliwe o acenie. Rozstaw at powinien by

dobrany do wymiarów dachówki czy profilu bla-

chodachówki. Ka dy producent podaje zalecane 

dla konkretnego wyrobu warto ci, uwzgl dniaj c

spadek dachu. aty powinny by  równoleg e, dba-

j cy o to wykonawcy najcz ciej stosuj  wk adane 

pomi dzy aty rozpórki odpowiedniej d ugo ci. 

Staranne u o enie at pozwala pó niej bez k opotu 

u o y  na nim i umocowa  elementy pokrycia.

Bardzo istotn  rol  pe ni  tak e kontr aty (przy-

bijane równolegle do krokwi) – to dzi ki nim pod 

pokryciem powstaje szczelina wentylacyjna. 

Najcz ciej ich wysoko  nie przekracza 2,5 cm, 

ale cz  dekarzy zaleca nieco wy sze, szczególnie 

pod pokrycia z blachodachówki, bo na ich spodniej 

stronie dochodzi do kondensacji pary wodnej. 

Wilgo  za  musi by  w ca o ci usuni ta przez 

szczelin  wentylacyjn , bo powierzchnia pokrycia 

jest dla pary wodnej ca kowicie nieprzepuszczalna 

(inaczej ni  w przypadku dachówek).

Kontr aty ponadto poprawiaj  mocowanie folii 

dachowych, dociskaj c je do krokwi.

Z e wykonanie deskowania. Deski w kolejnych 

rz dach deskowania powinny by  wzgl dem sie-

bie przesuni te – tak, by na jednej krokwi nie by o

d ugich pionowych po cze . Wp ywa to korzyst-

nie na sztywno  ca ej konstrukcji. Deski maj

sk onno  do wypaczania si  (wyginania w uk) 

w kierunku od rdzenia. Dlatego nie nale y stoso-

wa  desek szerszych ni  15 cm i trzeba je uk ada

stron  dordzeniow  ku górze, bo wówczas zostan

doci ni te do pod o a. Wykonuj c deskowanie 

pod blachy p askie nale y pozostawia  odst py 

(do 5 cm) pomi dzy deskami. Pozwala to na ich 

swobodne kurczenie si  i rozszerzanie oraz usu-

wanie wilgoci z pod blachy.

Do c cz sto do wykonania sztywnego podk adu 

u ywa si  obecnie p yt drewnopochodnych (OSB, 

sklejka, p yty wiórowe), trzeba wówczas pami ta ,

e musz  to by  p yty odmian odpornych na zawil-

gocenie.

Je li dach nie jest odeskowany, a pomi dzy 

izolacj  i pokryciem u o ono membran  o wy-

sokiej paroprzepuszczalno ci, to we na mo e

wype nia  ca  wysoko  krokwi i styka si

z membran . Wentylacj  zapewnia za  szcze-

lina znajduj ca si  bezpo rednio pod pokry-

ciem. Je li za  wykonane jest deskowanie lub 

zastosowano foli  o znikomej paroprzepusz-

czalno ci, to pomi dzy ni  a izolacj  trzeba 

pozostawi  przynajmniej 2,5 cm szczelin

wentylacyjn  z wlotem powietrza w okapie 

i wylotem w kalenicy.

Izolacja cieplna pe ni tak e rol  izolacji 

d wi kowej, bo szczególnie lekkie pokrycia 

blaszane s  bardzo „g o ne” w czasie desz-

czu. Natomiast d wi ki dobrze t umi ci ka 

dachówka. Warto pami ta , e ród em ha a-

su mo e by  tak e umieszczony poni ej pod-

dasza daszek nad wej ciem do domu czy dach 

nad gara em.

Obróbki i akcesoria
Obróbki to elementy wykonywane z blachy 

i zapewniaj ce szczelno  pokrycia w miej-

scach szczególnie trudnych. Obróbek wyma-

gaj  kominy, kosze dachowe, okapy czy okna 

po aciowe. Ich wykonanie jest pracoch on-

ne, dlatego liczba obróbek znacz co wp ywa 

na cen  dachu. 

Dekarze wykorzystuj  nie tylko elementy 

z blachy, ale te  rozmaite akcesoria, np. g -

siory kalenicowe, specjalne dachówki z ko-

minkami wentylacyjnymi wie cz cymi pio-

ny kanalizacyjne, dachówki okapowe czy awy 

kominiarskie pozwalaj ce na bezpieczny i wy-

godny dost p do komina. Takie akcesoria s

niestety do  kosztowne.

Cechy pokry
Blachodachówki nadaj  si  do krycia w zasa-

dzie wszelkich dachów stromych. Jednak, je-

li kszta t dachu jest skomplikowany, to trzeba 

si  liczy  z du  ilo ci  odpadów, natomiast na 

nieskomplikowanym dachu arkusz blachy mo e

Uwaga na b dy

 O acenie pozwala w a ciwie wentylowa

dach  i dobrze u o y  pokrycie

fo
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Zastosowanie wysoko paroprzepuszczalnej membrany pozwala wykorzysta  ca  wysoko  krokwi 

do u o enia izolacji cieplnej

folia dachowa o niskiej 
paroprzepuszczalno ci

szczeliny
wentylacyjne

izolacja cieplna

paroizolacja

paroizolacja

membrana o du ej
paroprzepuszczalno ci

izolacja cieplna

 Wykorzystuj c mniej typowy materia  – piank

PIR – izolacj  mo na u o y  na dachu, dzi ki cze-

mu krokwie na poddaszu b d  widoczne 
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Niew a ciwa wentylacja dachu wynika naj-

cz ciej z nast puj cych przyczyn:

– we na mineralna styka si  bezpo rednio z fo-

li  dachow  o niskiej paroprzepuszczalno ci, co 

uniemo liwia usuwanie wilgoci. Stosowanie ta-

kiej folii wymaga pozostawienia szczeliny wen-

tylacyjnej; 

– membrana dachowa zosta a u o ona niew a-

ciw  stron  ku górze. Spodnia strona  membrany 

jest mniej odporna na czynniki zewn trzne i atwiej 

ulega uszkodzeniu;

– szczeliny wentylacyjne, np. pomi dzy foli

a pokryciem dachu, s  zbyt ma e lub nie s  w pe -

ni dro ne. Nie zaleca si  szczelin ni szych ni

2,5 cm, bo nie zapewniaj  w a ciwej wymiany po-

wietrza. Bywa te  tak, e w okapie szczelina jest 

otwarta, ale za to w kalenicy zamkni ta, bo nie 

zastosowano odpowiedniego wentylowanego g -

siora lub zamontowano go nieprawid owo. B dem 

jest równie  przerzucanie pasa nieprzepuszczalnej 

folii dachowej przez kalenic , bo w ten sposób 

zamyka si  wylot szczeliny wentylacyjnej;

– od strony pomieszczenia nie u o ono folii pa-

roizolacyjnej lub u o ono j  nieszczelnie. Folia 

powinna by  uk adana z min. 10 cm zak adem 

i sklejana w miejscach po cze . Inaczej do wn -

trza po aci przedostaj  si  du e ilo ci pary wodnej 

i dach jest trwale zawilgocony. Najbardziej nara-

ony na to jest dach w cz ci nad azienk .

Niedostateczne mocowanie pokrycia. Ka dy 

rodzaj pokrycia powinien by  mocowany zgodnie 

z zaleceniami producenta. Niekiedy, np. w rejonach 

pokrywa  nawet ca  d ugo  po aci, co elimi-

nuje odpady i zmniejsza pracoch onno .

Rdze  blachodachówki stanowi zwykle bla-

cha stalowa, rzadziej aluminiowa, pokrywana 

wielowarstwowymi pow okami ochronnymi. 

Od nich, szczególnie warstwy zewn trznej, 

zale y trwa o  blachy.

Pow oka zewn trzna to najcz ciej:

– poliester standard, najta sza, ale i najbar-

dziej wra liwa na uszkodzenia;

– poliester mat, nieco grubsza i odporniej-

sza, ale ok. 10% dro sza;

– pural, najtrwalsza i najbardziej odpor-

na na zanieczyszczenia, ale zdecydowanie 

dro sza.

Blachodachówk  mocuje si  do at specjal-

nymi wkr tami z podk adk  pod ebkiem 

i uszczelk  z EPDM.

Blachy p askie najcz ciej sprzedawane 

s  w postaci niezbyt du ych arkuszy, ale na 

skomplikowanych dachach ilo  odpadów 

i tak mo e by  znaczna.

Obecnie stosowane s  g ównie blachy powle-

kane (podobnie jak blachodachówki). Blachy 

miedziane oraz cynkowo-tytanowe nie s  za

popularne ze wzgl du na wysokie ceny, na-

tomiast blacha cynkowa szybko koroduje (5–

10 lat), je li jest nara ona na zanieczyszcze-

nia przemys owe.

Teoretycznie niezwykle wysok  (do 300 lat) 

trwa o  ma blacha miedziana, jednak w prak-

tyce jej trwa o  okazuje si  du o mniejsza, 

prawdopodobnie na skutek b dów w mon-

ta u (mied  koroduje np. wskutek kontaktu 

z materia ami bitumicznymi, nie powinna 

by  wi c uk adana bezpo rednio na warstwie 

papy, a tak cz sto si  dzieje).

Bitumiczne p yty faliste s  lekkie i niezbyt 

du e, mo na je bardzo atwo ci  lub wygina ,

dzi ki czemu atwiej dostosowa  je do kszta -

tu dachu. Produkowane s  z w ókien nasyca-

 Pod g siorami umieszcza si  specjalne ta my

 Jedna z dachówek w drugim rz dzie umo li-

wia wentylacj  dachu

 Bitumiczne p yty faliste s  dost pne w wielu kolorach, co pozwala dopasowa  je do ka dej elewacji
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 Obróbka kosza musi by  staranna, bo w tym miejscu ryzyko przecieku jest wyj tkowo du e

 Specjalna dachówka kraw dziowa
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gdzie wiej  silne wiatry, potrzebne jest za  moco-

wanie solidniejsze ni  standardowe, elementy 

mocuj ce rozstawia si  tak e g ciej na kraw -

dziach dachu (przy okapie i przy cianach szczy-

towych), bo tam atwiej o zerwanie pokrycia przez 

wiatr. Gwo dzie lub wkr ty rozmieszcza si  te

g ciej w miejscu czenia arkuszy pokrycia (p y-

ta falista, blachodachówka). 

Nale y zwróci  uwag  tak e na sposób moco-

wania g siorów, bo bywaj  mocowane tylko do 

deskowania, a nie do znajduj cych si  pod nim 

elementów konstrukcyjnych.

Pokrycie powinno by  mocowane cznikami 

zalecanymi przez producenta. Wkr tów z podk ad-

k  i uszczelk  z EPDM nie wolno np. zast powa

zwyk ymi gwo dziami-papiakami.

czenie dachówki karpiówki zapraw  ce-

mentow  lub cementowo-wapienn .

Karpiówka najcz ciej jest mocowana spinkami 

lub wkr tami ale w starych domach bywa czo-

na zapraw  wapienn . Inne jej rodzaje nie po-

zwalaj  na nawet niewielkie ruchy czonych

elementów (np. pod wp ywem zmian tempera-

tury) co prowadzi do p kania dachówek.

Niestaranne obróbki blacharskie. Bywa, e

obróbki s  nieszczelne w skutek wadliwego wy-

konania. Czasem te le wykonane s  kosze 

– obróbka wprawdzie jest ale dachówki uk adane 

s  na niej na styk, a brak szczeliny w tym miejscu 

nie pozwala na swobodn  prac  pokrycia i da-

chówki mog  nawet p ka . Niekiedy wykonawcy 

u atwiaj  sobie prac  wykonuj c obróbki nie z bla-

chy, lecz z papy. Ich trwa o  jest oczywi cie wie-

lokrotnie ni sza. 

Ci cie blach nieodpowiednimi narz dziami. 

Chodzi tu przede wszystkim o blachy powlekane, 

które powinny by  ci te specjalnymi no ycami, 

a nie szlifierkami k towymi. Wiruj ca z du  pr d-

ko ci  tarcza szlifierki powoduje miejscowe prze-

grzanie blachy uszkadzaj c jej struktur  i nara a-

j c na korozj

Miejsca ci cia blach powlekanych mo na za-

bezpieczy  przed korozj  specjaln  farb  o tym 

samym kolorze co pokrycie.

nych materia em bitumicznym. S  trwale bar-

wione w masie, a nie powierzchniowo. 

P yty mocuje si  specjalnymi gwo dziami 

z szerokim ebkiem z tworzywa sztucznego 

o  barwie takiej jak pokrycie.

Obecnie dost pne s  tak e p yty bitumiczne 

o przet oczeniach jak w blachodachówce.

Gonty bitumiczne to pasy przesyconej ma-

teria em bitumicznym tkaniny, naci te tak, by 

imitowa y kszta t tradycyjnych gontów. S  ela-

styczne i bardzo atwo mo na je przycina , co 

daje du  swobod  ich kszta towania. Trzeba 

jednak pami ta , e wymagaj  pe nego, sztyw-

nego deskowania, a jemu z kolei trudno nada

skomplikowane kszta ty. Zewn trzn  warstw

gontów stanowi  ró nego rodzaju posypki 

– najcz ciej mineralne, ale te  imituj ce gont 

drewniany lub blach  miedzian .

Dachówki ceramiczne to tradycyjny ma-

teria  pokryciowy. Wybór wzorów dachówek 

jest ogromny, cho  na rynku dominuj  nowo-

czesne dachówki zak adkowe – atwiejsze do 

szczelnego u o enia. 

Ze wzgl du na niewielkie wymiary pojedyn-

czych dachówek mo na je uk ada  nawet na 

dachach o bardzo skomplikowanych kszta -

tach, a odpadów jest niewiele. 

Cen  dachu mo e znacz co podnie  u y-

cie znacznej liczby dachówek specjalnych np. 

przyokapowych, ko cowych (na kra cach po-

aci) czy g siorów. Specjalne dachówki mo na 

wprawdzie zast pi  obróbkami blacharskimi, 

ale mo e to zepsu  estetyk  dachu.

W przeciwie stwie do omówionych wcze -

niej rodzajów pokrycia, których masa na 

1 m2 nie przekracza a 10 kg, dachówki s  ci -

kie – nawet do 80–90 kg/m2. Dzi ki temu do

dobrze t umi  d wi ki, natomiast argument, 

e du a masa wymaga znacznego zwi ksze-

nia przekroju elementów wi by jest tylko 

 Mocowanie dachówki spink

fo
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blacha wywini ta
na pokrycie

blacha wnikaj ca
pod pokrycie

Obróbka komina. Woda deszczowa musi sp ywa  po niej na pokrycie, inaczej b dzie cieka  po ko-

minie na poddasze 

 Pokrycie z blachodachówki najlepiej sprawdza 

si   na du ych, równych powierzchniach

Odpadów z blach p askich jest niewiele, bo ma e

kawa ki mo na wykorzysta  w innym miejscu 

 Gonty bitumiczne wymagaj  pe nego, sztywne-

go podk adu – najlepiej w postaci p yt
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Karpiówka jest te  dost pna w mniej typowych ko-

lorach. U o ona w koronk  jest jednym z najefek-

towniejszych pokry
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cz ciowo prawdziwy. W wi kszo ci projek-

tów katalogowych wi ba projektowana jest 

w a nie pod dachówk , a nawet przewymia-

rowana. Najwi ksz  cz  obci e  stanowi

ponadto obci enia od wiatru i niegu. Je li 

jednak decydujemy si  na zmian  przekrojów 

elementów wi by, to niezb dne jest wykona-

nie oblicze  przez konstruktora.

Dachówki dobrej jako ci s  materia em bar-

dzo trwa ym (ponad 100 lat), natomiast od-

porno  ich powierzchni na osadzanie si  za-

nieczyszcze  czy porosty zwi ksza pokrycie 

warstw  glinki szlachetnej (angobowanie) lub 

szkliwienie (glazurowanie).

Dachówki cementowe przypominaj  da-

chówki ceramiczne, jednak produkowane s

nie z wypalanej gliny, lecz z betonu barwio-

nego w masie. W a ciwo ciami u ytkowymi 

s  zbli one do dachówek tradycyjnych, s  jed-

nak nieco ta sze. 

Koszty 
W przypadku pokry  dachowych ró nice  cen 

pomi dzy wyrobami ró nych producentów 

mog  by  kilkukrotne, nawet je li to pokry-

cie tego samego typu, np. blachodachówka. 

Mo na jednak pokusi  si  o wyznaczenie cen 

minimalnych:

bitumiczne p yty faliste – 20 z /m2;

gonty bitumiczne – 25 z /m2;

dachówki cementowe – 30 z /m2;

dachówki ceramiczne – 40 z /m2;

blachodachówka standard – 25 z /m2;

blachodachówka z posypk  mineraln

– 70 z /m2;

blachy p askie – 25 z /m2.

Trzeba jednak pami ta , e ró ne rodza-

je pokry  wymagaj  odmiennego podk adu, 

którego koszt nale y uwzgl dni :

deskowanie kryte pap  – ok. 30 z /m2;

o acenie i membrana wysokoparoprzepusz-

czalna – ok. 15 z .

Du y wp yw na cen  ma kszta t dachu. Im 

bardziej skomplikowany, tym wi cej b dzie 

potrzeba drogich akcesoriów i obróbek, np. da-

chówka skrajna kosztuje blisko dziesi  razy 

tyle co zwyk a, natomiast typowe gonty bitu-

miczne mo na niemal dowolnie formowa .

Ceny robocizny zale  za  od praco- i cza-

soch onno ci robót. Wynosza od 50 do po-

nad 150 z /m2 (wraz z wykonaniem podk a-

du). Najta sze jest u o enie blachodachówki 

lub p yt falistych na du ych prostych po-

wierzchniach. 

 Karpiówka wyst puje w wielu odmianach

fo
t. 
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ZDANIEM EKSPERTA

Niewiedza powoduje szkody – nie tylko w trakcie budowy 

Wiadomo, e po wieloletnim funkcjonowaniu dachu pojawi  si  uszko-

dzenia w jego pokryciu. Nawet najmniejsze z nich wpuszcz wiat o

s oneczne pod pokrycie i chocia  jest ono os abione i rozproszone to 

zawarte w nim promieniowanie UV b dzie powoli dzia a o na wszyst-

kie materia y, równie  na membran  u o on  pod pokryciem. Aby nie 

dopu ci  do jej rozk adu, producenci membran dodaj  do tworzyw, 

z których powstaj  tzw. stabilizatory, które opó niaj  dzia anie UV. 

Wspó cze nie produkowane MWK maj  dodatki uodparniaj ce je na 

okres wielomiesi czny (3–4), który gwarantuje kilkudziesi cioletni  ich 

eksploatacj  porównywaln  do pokry  zasadniczych. Jednak trzeba pa-

mi ta , e pozostawienie membran na dachu bez pokrycia na okres 

przekraczaj cy ich termin odporno ci na UV jest równoznaczne z wy-

paleniem przez s o ce znacznej cz ci stabilizatorów. Stabilizatory s

du o szybciej zu ywane, gdy na membran  padaj  bezpo rednio pro-

mienie s oneczne i z ka dym tygodniem zostaje ich mniej na ochro-

n  membrany w przysz ym czasie normalnej jej eksploatacji pod po-

kryciem. 

Dlatego trzeba unika  przetrzymywania membran na dachu bez przy-

krycia ich pokryciem zasadniczym. Nie ma to adnego uzasadnienia or-

ganizacyjnego lub technicznego. Tym bardziej, e nawet materia y spe-

cjalnie przeznaczone do os ony tymczasowej materia ów na budowie 

(np. plandeki) nie wytrzymuj  dzia ania silnego wiatru na dachu – a co 

dopiero membrany przeznaczone do zupe nie innych celów. 

Warto zauwa y , e wiele firm podaj c

okres odporno ci na UV jako czas na u o-

enie zasadniczego pokrycia, prowokuje 

do pozostawiania membran na dachach 

bez pokrycia.

W a nie tego typu nieodpowiedzialne infor-

mowanie klientów spowodowa o, e wiele 

zbrojonych, nisko paroprzepuszczalnych 

folii wst pnego krycia (FWK) z dodatkami 

uodparniaj cymi je na UV na czas 3–4 tygo-

dni by o zbyt d ugo przetrzymywanych na 

s o cu. W efekcie ulega y uszkodzeniom, 

które objawia y si  dopiero po kilku latach. 

Inwestorzy zauwa ali roz o one FWK. Nie 

wiedz c o prawdziwym sensie „3–4 tygo-

dniowej” odporno ci tych materia ów na UV, doszukiwali si  innych 

przyczyn powstania uszkodze .

W czasach popularyzacji FWK upowszechnia y si  szybko blachoda-

chówki i dlatego wielu wykonawców mylnie kojarzy o rozpad FWK 

z temperaturami panuj cymi latem pod blaszanymi pokryciami (max. 

115–120°C). Legenda negatywnego dzia ania wysokiej temperatury na 

FWK i MWK powsta a na skutek niewiedzy – temperatury degradacji 

takich tworzyw jak PE i PP to ponad 320°C. 

 A na marginesie: gdy pod blach  jest 115–120°C to temperatura MWK 

le cej pod takim pokryciem (w odleg o ci 8–10 cm) wynosi nie wi -

cej ni  80–90°C.

Krzysztof Patoka 

Manager 
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 Dachówka zak adkowa 


