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Cechy dachówek, zalety i wady

Dachówki ceramiczne. Ceni siê je za walory estetyczne i techniczne. S¹ te¿ produktem
ekologicznym, poniewa¿ wytwarza siê je z naturalnego surowca (gliny, do której dodaje
siê komponenty uszlachetniaj¹ce, podnosz¹ce jakoœæ gotowych wyrobów).
Dach pokryty dachówk¹ ceramiczn¹ jest trwa³y (wytrzymuje ok. 100 lat) i zapewnia do-
bry klimat w chronionym budynku. Wykazuje te¿ du¿¹ odpornoœæ na warunki atmosfe-
ryczne, m.in. na kwaœne deszcze i du¿e ró¿nice temperatury. Znakomicie sprawdza siê
wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹ du¿e opady œniegu. Dobrze te¿ t³umi ha³as, dziêki czemu
wewn¹trz domu nie s³ychaæ uderzeñ kropli deszczu. Dachówki ceramiczne s¹ niepalne,
ma³o nasi¹kliwe i mrozoodporne – wytrzymuj¹ 150 cykli zamra¿ania. Maj¹ te¿ zdolnoœæ
akumulacji ciep³a. 

Dachówki cementowe. Nale¿¹ równie¿ do pokryæ trwa³ych (wytrzymuj¹ 70-100 lat), nie-
palnych, nienasi¹kliwych i mrozoodpornych (wytrzymuj¹ 100 cykli zamra¿ania i rozmra-
¿ania). Produkuje siê je z wyselekcjonowanego piasku kwarcowego, cementu i wody. Aby
nadaæ im ¿¹dany kolor, barwi siê je w masie, dodaj¹c do niej naturalne pigmenty, i dodat-
kowo maluje powierzchniowo farbami akrylowymi - nierozpuszczalnymi w wodzie, odpor-
nymi na zmiany temperatury i na dzia³anie promieni s³onecznych UV. Warstwa farby
zmniejsza te¿ porowatoœæ powierzchni, dziêki czemu s¹ mniej ni¿ dachówki ceramiczne po-
datne na porastanie mchem i na wszelkie zabrudzenia.
Dachówki ceramiczne nadaj¹ siê do renowacji dachów obiektów zabytkowych i do pokry-
wania dachów nowoczesnych domów. Ró¿norodnoœæ wzorów i niezwykle bogata paleta ko-
lorów pozwala na oryginalne, nietypowe zestawianie barwy dachu z pozosta³ymi elementa-
mi domu.

Kszta³ty i kolory

Dachówki ceramiczne. Podstawowe ich rodzaje to karpiówka, mnich-mniszka, esów-
ka i zak³adkowa. W ka¿dym z tych rodzajów producenci oferuj¹ ró¿ne modele o od-
miennych kszta³tach i w ró¿nych kolorach. 
O wygl¹dzie dachu pokrytego karpiówk¹ decyduje jej kszta³t, wykoñczenie powierzch-
ni i sposób u³o¿enia. Typowa karpiówka jest p³aska i ma kszta³t prostok¹ta zaokr¹glone-
go w dolnej czêœci. Do wyboru s¹ równie¿ karpiówki z doln¹ krawêdzi¹ prost¹ lub wie-
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Pytanie Czytelnika
W moim domu wiêŸba dachowa jest przygo-
towana pod pokrycie ciê¿kie. Mogê wiêc wy-
bieraæ miêdzy dachówkami ceramicznymi
a cementowymi. Ale na co siê zdecydowaæ?
Wiem, ¿e dachówki cementowe s¹ trochê tañ-
sze. Ale na pewno s¹ jeszcze istotne ró¿nice.
Specjalnie ogl¹da³em domy i „na oko” nie
widaæ ró¿nicy miêdzy nimi a zwyk³ymi, cera-
micznymi. 

DACHÓWKI
CERAMICZNE 
CZY CEMENTOWE

Dachówki cementowe do z³udzenia przypomi-
naj¹ ceramiczne (fot. Euronit)

Dachówki ceramiczne w kolorze wypalanej
gliny maj¹ wielu zwolenników (fot. Creaton)

Obydwa rodzaje tych dachówek przeznaczone s¹ do krycia dachów o du¿ym
spadku. Nale¿¹ do pokryæ ciê¿kich i w zwi¹zku z tym wymagaj¹ wytrzyma³ej wiêŸby

dachowej. U³o¿one na dachu wygl¹daj¹ podobnie, ale ró¿ni¹ siê materia³em, 
z jakiego zosta³y wykonane, iloœci¹ dostêpnych wzorów, sposobem konserwacji

i przede wszystkim cen¹. 
Redakcja
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lok¹tn¹. Powierzchnia licowa karpiówki mo¿e byæ g³adka, chropowata, pr¹¿-
kowana lub ¿³obkowana. 
Karpiówkê uk³ada siê pojedynczo (jeden rz¹d dachówek na jednej ³acie) lub
podwójnie (dwa rzêdy dachówek na ³acie). U³o¿ona pojedynczo przypomina
³uskê karpia (st¹d jej nazwa), a podwójnie – koronkê. 
Charakterystyczn¹ cech¹ dachówek zak³adkowych s¹ zamki (zachodz¹ce pre-
cyzyjnie na siebie wpusty i wypusty), wyprofilowane na górnej i dolnej krawê-
dzi. Dachówki te oferowane s¹ w ró¿nych kszta³tach, wœród których najpopu-
larniejsza jest marsylka o charakterystycznych dwóch wy¿³obieniach. S¹ rów-
nie¿ i takie, które po u³o¿eniu przypominaj¹ esówkê lub mnicha-mniszkê.
Kolejny rodzaj dachówek to esówka (nazywana równie¿ holenderk¹). Jest to
dachówka t³oczona, wygiêta w kszta³t litery S. Taki jej kszta³t i zachodz¹ce na
siebie zak³ady zapewniaj¹ dobre odprowadzanie wody i szczelnoœæ pokrycia. 
Dachówki o nazwie mnich-mniszka nale¿¹ do najciê¿szych pokryæ dacho-
wych. S¹ to dachówki d³ugie (od 40 do 46 cm), a uk³ada siê je parami na zak³ad:
wklês³¹ mniszkê na pod³o¿u, a na niej mnicha. 
Wszystkie rodzaje dachówek ceramicznych wystêpuj¹ w ró¿nych kolorach –
od ceglastoczerwonych (w naturalnym kolorze wypalonej gliny) przez ró¿ne
odcienie ¿ó³ci, br¹zu, zieleni, a¿ do czerni. S¹ te¿ dachówki niebieskie, antra-

cytowe, grafitowe oraz cieniowane. Kolory te uzyskuje siê, dodaj¹c do masy odpowied-
nie barwniki (dachówki maj¹ wtedy jednolity kolor w ca³ym przekroju) albo te¿ pokry-
waj¹c ich powierzchniê angob¹ lub szkliwem. Angobê (p³ynn¹ mieszaninê glinki szla-
chetnej i barwników), nak³ada siê na powierzchniê wysuszonych dachówek przed ich
wypalaniem. Szkliwienie (glazurowanie) natomiast polega na na³o¿eniu warstwy szkliwa
na wypalon¹ dachówkê, któr¹ ponownie siê wypala. Dachówki glazurowane maj¹ g³ad-
k¹ powierzchniê i po³ysk oraz s¹ odporniejsze na wilgoæ i zabrudzenia ni¿ dachówki na-
turalne czy angobowane. Do wyboru s¹ dachówki matowe i z po³yskiem.

Dachówki cementowe. Produkowane s¹ w wielu wzorach, ale nie a¿ w tylu co dachów-
ka ceramiczna. Do najczêœciej spotykanych nale¿¹ pojedyncza i podwójna esówka, sta-
roniemiecka i podwójna rzymska. S¹ to dachówki z wy¿szym lub ni¿szym profilem, któ-
re po u³o¿eniu na dachu rozrzeŸbiaj¹ jego powierzchniê. Dostêpne s¹ równie¿ dachówki
p³askie. Jedn¹ z nich jest karpiówka, z doln¹ krawêdzi¹ prost¹ lub owaln¹, któr¹ mo¿na
uk³adaæ w ³uskê lub koronkê. 
Producenci oferuj¹ tak¿e inne wzory, np. dachówkê o nazwie grecka – z wysokim profi-
lem i ³agodnie zaokr¹glon¹ przedni¹ krawêdzi¹, dziêki czemu po u³o¿eniu na dachu przy-
pomina ceramiczn¹ dachówkê mnich-mniszka - czy p³aski tegalit w kszta³cie prostok¹ta. 
Malowanie dachówek pozwala na uzyskanie dowolnych ich kolorów – tak¿e typowych
dla dachówek ceramicznych. Najczêœciej oferowane s¹ w ró¿nych odcieniach czerwieni
i br¹zu, ale mo¿na te¿ kupiæ dachówki zielone, ¿ó³te, niebieskie, szare, grafitowe, a tak-
¿e fioletowe czy czarne. Producenci proponuj¹ nawet kilkanaœcie kolorów jednego mo-
delu. Do wyboru s¹ dachówki matowe, pó³matowe i z po³yskiem. S¹ te¿ dachówki malo-
wane farbami z tzw. wyb³yszczaczem, który sprawia, ¿e dach wygl¹da jakby by³ mokry,
a jego kolor jest bardzo intensywny. 
Kupuj¹c zaœ dachówki tylko barwione w masie, trzeba pamiêtaæ, ¿e mog¹ ró¿niæ siê od-
cieniami w zale¿noœci od tego, z której partii pochodz¹.

Konserwacja i czyszczenie dachu

Dachówki ceramiczne. Dach pokryty tymi dachówkami w zasadzie nie wymaga zabie-
gów konserwacyjnych – poza oczywiœcie wymian¹ uszkodzonych elementów. Dachówki
mog¹ jednak po jakimœ czasie trochê œciemnieæ (zw³aszcza nie angobowane i nie glazu-
rowane), co jest procesem naturalnym. 
Zdarza siê natomiast, ¿e dach (zw³aszcza w miejscach ma³o nas³onecznionych) pokrywa
siê zielonkawym nalotem. Jest to warstwa mchów i porostów, któr¹ trzeba usuwaæ. Do
tego celu s³u¿¹ specjalne preparaty, które nak³ada siê na powierzchniê dachu i sp³ukuje
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Mnicha i mniszkê trzeba k³aœæ parami 
(fot. Von Müller)

Dach kryty karpiówk¹ (fot. Jopek)

Wybór kolorów dachówek jest bardzo du¿y 
(fot. Von Müller)
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wod¹. W podobny sposób usuwa siê ró¿nego rodzaju zacieki i zabrudzenia spowodowa-
ne osadzaniem siê kurzu, spalin czy sadzy. Zabrudzenia te mo¿na równie¿ likwidowaæ
metod¹ piaskowania, czyli œcierania zanieczyszczeñ piaskiem, wydmuchiwanym z dyszy
ze sprê¿onym powietrzem. Stosuje siê równie¿ piaskowanie na mokro za pomoc¹ agre-
gatu myj¹cego z przystawk¹ piaskow¹.

Dachówki cementowe. Nie malowane dachówki cementowe mo¿na zabezpieczyæ przed
porastaniem mchem bezbarwnym preparatem, przeznaczonym do tego typu pokryæ. Da-
chówki zaœ malowane warto co jakiœ czas (10-15 lat) pokryæ œwie¿¹ warstw¹ farby akry-
lowej ze wzglêdów zarówno estetycznych (jeœli kolor nam siê znudzi, mo¿na go bez pro-
blemów zmieniæ), jak i u¿ytkowych. Farba bowiem pod wp³ywem czynników atmosfe-
rycznych z czasem zaczyna siê kruszyæ i odpryskiwaæ. 
Po pewnym czasie na pokryciu mo¿e wyst¹piæ osad wapienny (bia³y nalot) lub mech.
Usuwa siê go specjalnymi preparatami. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e preparaty te mog¹
nieco zmieniæ odcieñ dachówek, a ich faktura mo¿e staæ siê bardziej chropowata. 
Farbê i inne preparaty do renowacji pokryæ cementowych zazwyczaj oferuj¹ producenci
dachówek.

Na jakim dachu uk³ada siê dachówki

Dachówki ceramiczne. W zasadzie mo¿na je uk³adaæ na dachach o spadkach – od 16°
do nawet 90°. Bez dodatkowych zabezpieczeñ mo¿na je jednak stosowaæ tylko na da-
chach o nachyleniu 20°-45°. Przy mniejszym k¹cie pod dachówki trzeba u³o¿yæ sztywne
i szczelne pod³o¿e. Mo¿e to byæ papa czy folia na poszyciu z desek lub p³yt drewnopo-
chodnych. Przy wiêkszym natomiast spadku dachu niezbêdne jest mocowanie ka¿dej
dachówki drutem lub gwoŸdziami. 
Wybieraj¹c dachówki, warto te¿ zwróciæ uwagê, ¿e poszczególne ich rodzaje ró¿ni¹ siê
zalecanym k¹tem nachylenia po³aci, a jego wartoœæ podaj¹ producenci. 
Dachówki ceramiczne nale¿¹ do pokryæ ciê¿kich (1 m2 wa¿y 40-75 kg), dlatego wyma-
gaj¹ wytrzyma³ej, a wiêc doœæ drogiej wiêŸby. Decyzjê o ich zastosowaniu trzeba podj¹æ
ju¿ na etapie projektu domu. WiêŸby bowiem przeznaczonej pod pokrycia lekkie nie da
siê przerobiæ czy wzmocniæ, trzeba j¹ zbudowaæ od nowa.
Niewielkie wymiary dachówek pozwalaj¹ na kszta³towanie ro¿nych form dachu – od
dwuspadowych do bardzo rozbudowanych. Mo¿na je bez problemu uk³adaæ na dachach,
których p³aszczyznê urozmaicaj¹ tzw. wole oczka czy wie¿yczki w kszta³cie sto¿ka. 

Dachówki cementowe. Zaliczaj¹ siê równie¿ do pokryæ ciê¿kich (1 m2 wa¿y 36-70 kg)
i – podobnie jak dachówki ceramiczne – wymagaj¹ wytrzyma³ej wiêŸby. Zalecany zaœ k¹t
nachylenia dachu wynosi 16°-60°. Mo¿na je te¿ stosowaæ na dachach o mniejszym spad-
ku (nawet 10°), uk³adaj¹c dachówki na pe³nym deskowaniu, pokrytym pap¹ lub foli¹,
oraz o wiêkszym spadku (do 90°), przymocowuj¹c ka¿d¹ z nich do drewnianych ³at.
Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e ciê¿ar metra kwadratowego pokrycia zale¿y od kszta³tu i sposo-
bu uk³adania dachówek. Do najciê¿szych nale¿y uk³adane podwójnie pokrycie z kar-
piówki cementowej, podobnie jak z ceramicznej.
Dachówkê cementow¹ mo¿na uk³adaæ na dachach dwu i wielospadowych, rozrzeŸbio-
nych lukarnami i innymi elementami architektonicznymi.

Od czego zale¿¹ koszty pokrycia dachu

Pokrycia ceramiczne i cementowe s¹ doœæ drogie. Wynika to ze stosunkowo wysokich cen
dachówek podstawowych i elementów dodatkowych. Koszty robocizny s¹ tak¿e wysokie,
poniewa¿ uk³adanie dachówki jest czasoch³onne i wymaga du¿ej precyzji. Ponadto, nie
mo¿na tego zrobiæ we w³asnym zakresie – roboty te musi wykonaæ przeszkolona ekipa.
Koszty robocizny zaœ zale¿¹ od rodzaju dachówek i sposobu krycia (podwójne jest dro¿-
sze). Przy czym najtrudniejsze jest uk³adanie karpiówki – zarówno ceramicznej, jak i ce-
mentowej. Dlatego te¿ koszt jej u³o¿enia jest zazwyczaj wy¿szy ni¿ innych rodzajów da-

Im bardziej skomplikowany kszta³t dachu, tym
wy¿szy koszt pokrycia (fot. Cerabud)

Najczêœciej spotykane kszta³ty dachówek 
cementowych (fot. Braas)
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chówek. Równie¿ za u³o¿enie ceramicznej dachówki typu mnich-mniszka trzeba wiêcej
zap³aciæ, poniewa¿ prace te s¹ doœæ czasoch³onne. 
Na cenê pokrycia dachówk¹ ceramiczn¹ i cementow¹ znacz¹co wp³ywa kszta³t dachu. Im
bardziej jest on skomplikowany, tym dro¿ej kosztuje – wiêksze jest zu¿ycie materia³u
i wiêcej trzeba zap³aciæ ekipie dekarskiej. Najmniej kosztuje pokrycie dachu dwuspado-
wego bez lukarn i innych elementów dekoracyjnych. 
Zale¿nie od rodzaju i sposobu wykoñczenia, ceny brutto 1 m2 dachówek podstawowych wy-
nosz¹: ceramicznych od ok. 40 do ponad 200 z³, cementowych od ok. 30 do ponad 70 z³.

Elementy dodatkowe do pokryæ z dachówek

Dachówki ceramiczne. Oprócz dachówek podstawowych mo¿na tak¿e kupiæ elementy
uzupe³niaj¹ce, niezbêdne do prawid³owego u³o¿enia pokrycia i konserwacji dachu. Ich
wybór jest ogromny – s¹ to m.in. dachówki: po³ówkowe, kolankowe, kalenicowe, koszo-
we, krawêdziowe (prawe i lewe), okapowe, wentylacyjne, antenowe, z p³otkiem lub ha-
kami na belkê zatrzymuj¹c¹ œnieg, z zamontowan¹ drabink¹ lub stopniami umo¿liwiaj¹-
cymi chodzenie po dachu. W ofercie znajduj¹ siê tak¿e ró¿nego rodzaju ozdoby dacho-
we – ceramiczne koguty czy zaœlepki g¹siorów. Wszystkie elementy uzupe³niaj¹ce dopa-
sowane s¹ kolorystycznie do dachówek podstawowych.

Dachówki cementowe. Renomowani producenci zwykle oferuj¹ nie tylko dachówki
podstawowe, ale ca³e systemy dachowe. W sk³ad tych systemów wchodz¹ dachówki ka-
lenicowe, skrajne, szczytowe, mansardowe, wentylacyjne, antenowe, z uchwytem do
p³otków przeciwœnie¿nych, ze stopniem kominiarskim, kominki wentylacyjne, g¹siory,
zaœlepki itp., dopasowane kolorystycznie do dachówek podstawowych, a tak¿e elementy
uzupe³niaj¹ce – ró¿nego rodzaju taœmy, uszczelki itp. Pozwalaj¹ one na wprost idealne
dopasowanie poszczególnych elementów dachu bez koniecznoœci przycinania dachówek
i zapewniaj¹ mu szczelnoœæ.
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Coraz czêœciej dachy zdobi¹ ceramiczne figurki 
(fot. RuppCeramika)

Obydwa rodzaje dachówek (ceramiczne i cementowe) przeznaczone s¹ do krycia dachów
o du¿ym spadku. Nale¿¹ do pokryæ ciê¿kich i w zwi¹zku z tym wymagaj¹ wytrzyma³ej
wiêŸby dachowej. U³o¿one na dachu wygl¹daj¹ podobnie, ale ró¿ni¹ siê materia³em, z ja-
kiego zosta³y wykonane, iloœci¹ dostêpnych wzorów, sposobem konserwacji, a tak¿e cen¹. 
Pokrycia cementowe (materia³ i robocizna) s¹ tañsze od ceramicznych œrednio o ok. 20%.
Zarówno pokrycia ceramiczne, jak i cementowe, zaliczane s¹ do pokryæ trwa³ych i maj¹
zbli¿one cechy u¿ytkowe – s¹ mrozoodporne, niepalne i nienasi¹kliwe. Podobne te¿ maj¹
walory estetyczne – rozmaitoœæ kszta³tów i barw jednych i drugich dachówek pozwala na
stworzenie oryginalnego dachu, dopasowanego stylem i kolorem do charakteru budynku,
zaœ liczba dodatkowych elementów umo¿liwia estetyczne jego wykoñczenie. 

Podsumowanie

Dachówki ceramiczne Dachówki cementowe
K¹t nachylenia dachu 16-90° 16-60°

poszczególne rodzaje dachówek pokrycia cementowe mo¿na te¿ 
ró¿ni¹ siê zalecanym k¹tem stosowaæ na dachach o mniejszym
nachylenia dachu, na jakim mo¿na spadku, uk³adaj¹c je na pe³nym
je uk³adaæ bez dodatkowych deskowaniu, pokrytym pap¹
zabezpieczeñ – jego wartoœæ lub foli¹, oraz o wiêkszym spadku
i sposoby mocowania dachówek przymocowuj¹c ka¿d¹ dachówkê
podaj¹ producenci do drewnianych ³at

Ciê¿ar 1 m2 40-75 kg 36-50 kg
Trwa³oœæ ok. 100 lat 70-100 lat
Cena brutto 1 m2

40-200 z³ 30-70 z³pokrycia*

* Cena 1 m2 pokrycia zale¿y od rodzaju dachówek i sposobu krycia (przy podwójnym jest 
wy¿sza), a tak¿e od wysokoœci mar¿y handlowej. 

Dziêki kompletnym systemom, tak¿e dachów-
kami cementowymi mo¿na pokryæ ka¿dy dach
(fot. Unibet Fortum Dach System) 

Do elementów uzupe³niaj¹cych nale¿¹ m.in.
stopnie kominiarskie, p³otki przeciwœniegowe,
kominki i dachówki wentylacyjne, czy dachów-
ki antenowe (fot. Klöber Polska)


