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Im lĝejsze pokrycie dachowe,
tym mniej obciÈĝa wiÚěbÚ.
Czy skoro wiÚěba jest znacznie
mniej obciÈĝona, to moĝe byÊ
duĝo lĝejsza i tañsza?
Otóĝ nie: bo pod lekkie pokrycia
potrzebne sÈ czÚsto wcale
nielekkie podkïady, a ponadto
kaĝdy dach musi wytrzymaÊ
obciÈĝenia wiatrem i Ăniegiem.

Rzeczywiste koszty
SzacujÈc koszty danych pokryÊ dachowych,
nie naleĝy braÊ pod uwagÚ cen za sam materiaï podstawowy, bowiem sporÈ czÚĂÊ
wydatków stanowiÈ takĝe elementy uzupeïniajÈce.
NajwiÚcej zapïacimy za nie przy pokryciu
z dachówek ceramicznych oraz cementowych.
Mniej przy pokryciach z blachy. Przy goncie
bitumicznym zaĂ – który moĝna wykorzystaÊ
do wielu obróbek – najmniej.
O wyĝej wymienionych kosztach decyduje
natomiast ksztaït dachu i stopieñ jego skomplikowania.
Do dachów o wiÚkszej liczbie zaïamañ poïaci – potrzeba wiÚcej akcesoriów. Takĝe koszt
jego wykonania jest wyĝszy, bo bardziej pracochïonny.
Tak wiÚc koszt krycia dachów o tej samej
powierzchni tym samym materiaïem moĝe
znacznie róĝniÊ siÚ od siebie ze wzglÚdu na
ksztaït dachu i tym samym liczbÚ zakupionych akcesoriów.

fot. Pruszyñski

Emilia Rosïaniec

Dachówki
– na
celowniku

Jak wspomnieliĂmy na poczÈtku, pokrycie
to tylko jedno z obciÈĝeñ konstrukcji dachowej: 1 m2 najciÚĝszego pokrycia z dachówek ceramicznych waĝy Ărednio ok.
50 kg. Dachy domów jednorodzinnych zaĂ
projektuje siÚ na ok. 100 kg/m2 obciÈĝenia wiatrem i ok. 90 kg/m2 obciÈĝenia Ăniegiem: wartoĂci te zaleĝÈ od strefy klimatycznej i modyfikowane sÈ ze wzglÚdu na
kÈt nachylenia poïaci dachowej. Do tego
trzeba oczywiĂcie doliczyÊ ciÚĝar samej
wiÚěby i podkïadu pod pokrycie (na przykïad ïat, kontrïat i folii pod dachówki
albo peïnego podkïadu z desek lub pïyt
– pod lekkie gonty bitumiczne), ciÚĝar
ocieplenia (najczÚĂciej stosowana jest
weïna mineralna – 8 kg/m2) i wykoñczenia od wewnÈtrz – ok. 10 kg/m2; choÊ
trzeba przyznaÊ, ĝe ostatnia wartoĂÊ nie
zawsze jest wliczana, bo wiÚěba moĝe
przecieĝ pozostaÊ czÚĂciowo odkryta.
JeĂli to nie ciÚĝar pokrycia przesÈdza
o racjonalnoĂci wyboru, co braÊ pod uwagÚ? Przede wszystkim kÈt nachylenia
i ksztaït dachu, warunki i strefÚ klimatycznÈ, w jakiej ma stanÈÊ dom. Istotne
jest takĝe jego otoczenie.
Na dachach pïaskich pokrycie musi byÊ
szczególnie szczelne – bo Ănieg zalega na
nich dïuĝej, a woda spïywa wolniej niĝ

po dachach stromych. Dlatego niewskazane jest tu uĝycie dachówek cementowych
czy ceramicznych, dobrze natomiast
sprawdzÈ siÚ pokrycia z blachy. JeĂli zaĂ
chodzi o ksztaït dachu, zalecenia sÈ jasne
– wszelkie sztywne pokrycia wielkoformatowe (np. blachodachówka) sprawdzÈ siÚ na prostych nieskomplikowanych poïaciach. Na tych z ïukami i duĝÈ
liczbÈ zaïamañ czy zaokrÈgleñ najlepiej
stosowaÊ pokrycia drobnoformatowe (dachówki bÈdě gonty). ChoÊ renomowani
producenci pokryÊ blaszanych dachowych
– po dokonaniu odpowiednich pomiarów
– oferujÈ wykonanie elementów pokryciowych dla konkretnego projektu dachu.
BiorÈc pod uwagÚ cechy danego regionu
Polski, trzeba mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe na przykïad tereny nadmorskie i przemysïowe z duĝymi zanieczyszczeniami powietrza charakteryzujÈ siÚ sporÈ zawartoĂciÈ zwiÈzków
przyĂpieszajÈcych korozjÚ metali, dlatego
nie zaleca siÚ w tych rejonach kryÊ dachów
blachÈ (chyba ĝe wybierzemy blachy z powïokÈ zabezpieczajÈcÈ). W miejscach zacienionych przez drzewa pokrycie z dachówek
ceramicznych w krótkim czasie pokryje siÚ
mchami i porostami. JeĂli bÚdziemy kierowaÊ siÚ niskÈ cenÈ pokrycia, pamiÚtajmy, ĝe
na jego koszt wpïynÈÊ mogÈ znaczÈco ele-
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podajemy ceny brutto

36–40 zï/m²

46 zï/m²

DACHÓWKA CERAMICZNA

DACHÓWKA CERAMICZNA

Röben, model MONZAplus
masa 1 m²: 37,24 kg
zuĝycie: ok. 9,8 szt./m²
wymiary: 46,4 × 30,4 cm
kÈt nachylenia poïaci: 16° (przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeñ)
kolorystyka: miedziany, kasztanowy,
czarno-brÈzowy, antracytowy
gwarancja: 30 lat

Wienerberger (Koramic), model
Renesansowa L15
masa 1 m2: ok. 49,1 kg
zuĝycie: od 12 szt./m²
wymiary: 44,5 × 27,8 cm
kÈt nachylenia poïaci: 22°
kolorystyka: naturalna czerwieñ
gwarancja: 30 lat

47 zï/m²

30 zï/m²

DACHÓWKA CERAMICZNA

DACHÓWKA CEMENTOWA

Cerabud, model Karpiówka naturalna
masa 1 m2: ok. 66,5 kg
zuĝycie: ok. 35 szt./m²
wymiary: 18 × 38 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 31°
kolorystyka: ceglasta czerwieñ
gwarancja: 25 lat

Braas, model Celtycka
masa 1 m2: 42 kg
zuĝycie: ok. 10 szt./m2
wymiary: 42 × 33 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 22°
kolorystyka: ceglasty, ciemnoczerwony,
brÈzowy, czarny, grafitowy
gwarancja: 30 lat

31 zï/m²

32 zï/m²

DACHÓWKA CEMENTOWA

DACHÓWKA CEMENTOWA

Euronit, model Profil S
masa 1 m2: 45 kg
zuĝycie: ok. 10 szt./m2
wymiary: 42 × 33,4 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 22°
kolorystyka: czerwieñ klasyczna, ciemnobrÈzowy, ciemnoszary, ciemnoczerwony
gwarancja: 30 lat

Braas, model Grecka
masa 1 m2: ok. 45 kg
zuĝycie: ok. 10 szt./m2
wymiary: 42 × 33 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 22°
kolorystyka: ceglasty, brÈzowy, czarny
gwarancja: 30 lat
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menty uzupeïniajÈce, akcesoria, a takĝe ceny podkïadu oraz robocizny. I tak na przykïad koszt elementów
systemowych (uzupeïniajÈcych) – gÈsiorów, dachówek bocznych, kalenicowych – potrzebnych do wïaĂciwego wykoñczenia pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych moĝe stanowiÊ nawet 60%
wydatków na pokrycie.

Dachówki ceramiczne
Najstarsze dachówki ceramiczne to te o rudoczerwonej barwie wypalanej gliny. Ich odcieñ jest niejednolity i pochodzÈce nawet z jednej partii produkcyjnej mogÈ siÚ róĝniÊ. Standardy produkcji
sÈ nastawione przede wszystkim na zapewnienie
trwaïoĂci, tj. nienasiÈkliwoĂci i mrozoodpornoĂci,
nie zaĂ na zapewnienie jednolitej barwy. Róĝnice
kolorystyczne producenci niwelujÈ dziÚki angobowaniu lub glazurowaniu powierzchni dachówek
lub barwieniu ich w masie.
Angobowanie. Polega na naniesieniu na wysuszone, ale niewypalone dachówki specjalnej mieszanki rozrzedzonej gliny z barwnikami. Po wyschniÚciu
angoby dachówki siÚ wypala, co ujednolica barwÚ
ich powierzchni. Uszkodzenia powïoki czy przeciÚcia powstaïe podczas obróbki dekarskiej (na przykïad
w wyniku docinania dachówek przy koszach) bÚdÈ
widoczne w pokryciu. Takim sytuacjom zapobiega
siÚ przez uĝycie elementów systemowych – dziÚki nim nie ma koniecznoĂci docinania standardowych dachówek. Angobowane dachówki sÈ gïadsze i odporniejsze na zabrudzenia niĝ naturalne
i wiÚkszy jest wybór ich kolorów. StosujÈc dwa rodzaje angoby, produkuje siÚ dachówki cieniowane.
Glazurowanie. Polega na zanurzaniu surowych
dachówek w glazurze lub spryskiwaniu ich glazurÈ,
która nastÚpnie topi siÚ podczas wypalania i nadaje
dachówce gïadkÈ powierzchniÚ. Dachówki glazurowane sÈ bardziej bïyszczÈce od angobowanych,
a takĝe odporniejsze na wilgoÊ i zabrudzenia.
Barwienie w masie. Polega na dodaniu do gliny pigmentów mineralnych jeszcze przed uformowaniem dachówek. Po nadaniu ksztaïtu suszy siÚ
je i pokrywa warstwÈ angoby, a nastÚpnie wypala w piecu. DziÚki barwieniu w masie powierzchnia
i przeïam dachówki majÈ taki sam kolor, zatem nie
widaÊ na nich uszkodzeñ.
Dachówki ceramiczne ukïada siÚ na dachach
o kÈcie nachylenia 30–60° (minimalny kÈt nachylenia poïaci zaleĝy od rodzaju dachówek). Pod dachówki ukïada siÚ na krokwiach foliÚ paroprzepuszczalnÈ, a na niej mocuje ïaty i kontrïaty. InnÈ
metodÈ jest montaĝ na peïnym deskowaniu z papÈ
– stosowany na dachach o nachyleniu poïaci mniejszym niĝ 30º. JeĂïi kÈt nachylenia dachu jest wiÚkszy niĝ 60° – kaĝdÈ dachówkÚ mocuje siÚ drutem
lub gwoědziami, aby nie spadïa pod wïasnym ciÚĝarem lub podczas silnego wiatru. Sposób mocowania dachówek ceramicznych zaleĝy od ich rodzaju:
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Dachówki cementowe
Dachówki cementowe praktycznie nie róĝniÈ siÚ
wyglÈdem od ceramicznych i trzeba specjalisty,
by nawet z bliska dostrzec róĝnicÚ, zwïaszcza ĝe
wzornictwo obydwu rodzajów dachówek jest podobne. ChoÊ dodaÊ trzeba, ĝe dachówki cementowe sÈ wiÚksze od ceramicznych. NajczÚĂciej majÈ
42 cm dïugoĂci i 33 cm szerokoĂci i na 1 m2 wystarczy 10 sztuk. Moĝna teĝ uĝyÊ mniejszych
– 41 × 24 cm, tych na 1 m2 potrzeba okoïo 15.
Ponadto dachówki cementowe sÈ tañsze, bo do
wiÈzania cementu nie potrzeba aĝ tak wysokich
nakïadów energii jak do wypalania gliny. Koszty
ukïadania obydwu pokryÊ sÈ bardzo zbliĝone.
Dachówki cementowe – dziÚki barwieniu w masie
oraz powïokom akrylowym lub polimerowym
– zapewniajÈ trwaïoĂÊ (ich ĝywotnoĂÊ ocenia siÚ na
70–100 lat) i jednolitoĂÊ koloru dachu; nie wymagajÈ teĝ ĝadnych zabiegów konserwacyjnych podczas
eksploatacji. Dachówki te cechuje wiÚksza dokïadnoĂÊ wymiarowa, bo wiÈzanie cementu nie powoduje istotnych zmian wymiarów uformowanej zaprawy ani nie wprowadza naprÚĝeñ termicznych.

”

Kaĝda z palet, na których
sprzedawane sÈ dachówki
musi byÊ opatrzona dokumentem stwierdzajÈcym
zgodnoĂÊ ich cech z wymogami Polskiej Normy lub
aprobaty technicznej ITB

37 zï/m²

DACHÓWKA BITUMICZNA

DACHÓWKA BITUMICZNA

Owens Corning, model Oakride Pro AR
masa 1 m²: 13 kg
wymiary: 33,6 × 97,2 cm
gr. pokrycia: 5 mm
kÈt nachylenia poïaci: 12–90°
kolorystyka: onyx black, quarry, grey,
brownwood, chateau green, terra cotta
gwarancja: 30 lat

Tegola Polonia, model Mosaik
masa 1 m²: 9 kg
wymiary: 33,7 × 100 cm
gr. pokrycia: 3 mm
kÈt nachylenia poïaci: 3–90°
kolorystyka: rosso sfumato (czerwieñ),
marrone sfumato (jasny brÈz), grigio sfumato (szaroĂÊ), nero (czerñ), verde sfumato
(zieleñ), blu sfumato (niebieski)
gwarancja: 10 lat

skimmer

ok. 62 zï/m²

ok. 70 zï/m²

DACHÓWKA BITUMICZNA

BLACHODACHÓWKA
Z POSYPKk CERAMICZNk

Tegola Polonia, model Maste
masa 1 m²: 13,5 kg
wymiary: 33,7 × 100 cm
gr. pokrycia: 3–6 mm
kÈt nachylenia poïaci: 3–90°
kolorystyka: cotto antico, legno scandola,
ardesia scura, ardesia chiara, verde pietra,
pietra antica, grigio pietra, blu
gwarancja: 10 lat

Ahi Roofing, model Gerard Heritage II
masa 1 m2: 7 kg
wymiary: 40 × 132 cm
kÈt nachylenia poïaci: 17–90°
wysokoĂÊ fali: 2,5 cm
wykoñczenie: blacha stalowa powlekana
alucynkiem, naturalne kruszywo skalne
z Nowej Zelandii
kolorystyka: 10 kolorów
gwarancja: 50 lat (wodoszczelnoĂÊ), 15 lat
(powïoki)

29 zï/m²*

36 zï/m²*

BLACHODACHÓWKA
POWLEKANA

BLACHODACHÓWKA
POWLEKANA

Pruszyñski, model Szfir
masa 1 m²: ok. 4,7 kg
wymiary: 118 × 505 cm
wysokoĂÊ fali: 3,5 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 14°
kolorystyka: 27 kolorów
gwarancja: 20 lat

Bratex, model Era
masa 1 m2: 4,5 kg
wymiary: 113,3 × 465 cm
wysokoĂÊ fali: 6,3 cm
kÈt nachylenia poïaci: 14°
kolorystyka: 23 kolory
gwarancja: 30 lat

”
*cena dotyczy powïoki poïysk
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podajemy ceny brutto

karpiówki – mocuje siÚ na zaczepy lub, jeĂli
majÈ otwór, za pomocÈ gwoědzi;
zakïadkowe – dziÚki specjalnym zaczepom na
spodzie zahacza siÚ je o ïaty, ponadto dachówki
wzajemnie siÚ zazÚbiajÈ dziÚki wyprofilowanym
zÈbkom;
esówki – mocowane sÈ na zamki bÈdě
zaczepy;
mnich-mniszka – wklÚsïe mniszki ukïada siÚ
na wypukïych mnichach i mocuje klamrami lub
drutem do ïat.
Bardzo waĝne, aby wszystkie dachówki mocowane na szczycie dachu, przy kalenicy, wzdïuĝ
okapu – czyli wszelkie skrajne elementy oraz te
o dodatkowej funkcji, np. dachówki przejĂciowe
przybiÊ (zalecenie to dotyczy takĝe dachówek cementowych).
Dachówki ceramiczne majÈ stosunkowo niewielkie rozmiary, bo na 1 m2 mieĂci siÚ ok. 13 dachówek. W zwiÈzku z tym czas ich uïoĝenia jest
dïuĝszy niĝ na przykïad bitumicznych, a koszt robocizny wzrasta. SÈ one jednak wyjÈtkowo trwaïe i mogÈ przetrwaÊ ponad 100 lat – dziÚki czemu
koszty inwestycyjne szybko siÚ rekompensujÈ.

35 zï/m²

9/2008

*cena za moduï 350 mm, poliester
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Wymagania co do nachylenia dachu oraz
przygotowania go do krycia dachówkami cementowymi sÈ takie jak dla dachówek ceramicznych.
W podobny sposób – stosownie do kÈta nachylenia dachu – mocuje siÚ je – na zamki lub
gwoědzie, zaleĝnie od modelu.

Dach pokryty dachówkÈ ceramicznÈ. CechÈ wyróĝniajÈcÈ naturalne dachówki
ceramiczne jest róĝnorodnoĂÊ odcieni ich powierzchni – która Ăwiadczy o tym, ĝe
to produkt naturalny

Dach pokryty dachówkÈ cementowÈ. CechÈ wyróĝniajÈcÈ jest
dokïadnoĂÊ wymiarowa – dachówki dobrze pasujÈ do siebie,
w zwiÈzku z czym ukïadanie pokrycia jest komfortowe

198
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Dach pokryty dachówkÈ z blachy z posypkÈ
ceramicznÈ. Jej wïaĂciwoĂci to: lekkoĂÊ, niepalnoĂÊ, a takĝe ïatwoĂÊ montaĝu. CechÈ wyróĝniajÈcÈ jest moĝliwoĂÊ krycia dachów prawie
pïaskich (o nachyleniu powyĝej 5°) i pionowych
pïaszczyzn – np. Ăcian lukarn
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Blachodachówki mogÈ b
byÊÊ pokryte
granulatem ceramicznym – wówczas przypominajÈ dachówki ceramiczne – lub posypkÈ mineralnÈ. Posypki te wydïuĝajÈ trwaïoĂÊ
pokrycia i tïumiÈ odgïosy kropel deszczu.
DziÚki powïokom blachodachówki sÈ bardziej odporne na dziaïanie czynników atmosferycznych. DziÚki nim blachodachówkÚ
moĝna stosowaÊ praktycznie wszÚdzie
z wyjÈtkiem rejonów silnie uprzemysïowionych o duĝym zanieczyszczeniu tlenkiem
siarki oraz obszarów nadmorskich – o Ărednim i duĝym zasoleniu (do kilkuset metrów
od brzegów Baïtyku). Blachodachówki sÈ najmniej ze wszystkich materiaïów podatne na
porastanie mchem. TrwaïoĂÊ blachodachówek szacuje siÚ na okoïo 50– 70 lat.
Blachodachówki moĝna stosowaÊ na
dachach o kÈcie nachylenia od 9 do 90°
(np. jako obróbki bocznych Ăcian lukarn).
Mocuje siÚ je do drewnianego rusztu, przytwierd
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fot. Ahi Roofing
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t
wszystkim odporne na korozjÚ – dl
dlatego
bardzo duĝÈ wagÚ przypisuje siÚ powïokom, którymi sÈ pokrywane – muszÈ one byÊ trwaïe
i odporne na zarysowania. Dlatego wierzchnia warstwa blachodachówek zabezpieczona jest powïokÈ z tworzywa sztucznego – poliestrem, akrylem, plastizolem, puralem lub
PVF2. Aby zabezpieczyÊ blachÚ przed dziaïaniem skraplajÈcej siÚ pary wodnej, czÚsto maluje siÚ jÈ takĝe od spodu. Uwaga!
Przestrzega siÚ przed ciÚciem blachodachówek szlifierkÈ kÈtowÈ! Wysoka temperatura podczas ciÚcia powoduje uszkodzenie powïoki ochronnej i w ten sposób blacha duĝo
szybciej koroduje. Dodatkowo snop spadajÈcych iskier uszkadza lakierowanÈ po-

fot. IBF

Blachodachówki dostÚpne sÈ w postaci duĝych arkuszy przetïoczonej blachy o stalowym lub aluminiowym rdzeniu. Ich ksztaït
i wielkoĂÊ uïatwia krycie dachu o prostym
ksztaïcie. W przypadku zaĂ dachów o skomplikowanej bryle (aby uniknÈÊ duĝych strat
materiaïu wskutek ciÚcia arkuszy) stosuje
siÚ panele o dïugoĂci ok. 1 m w formie jed-

fot. Wienerberger

Blachodachówka
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Sprawděmy, czy cena
ustalona w przygotowanej
dla nas ofercie dotyczy
metra kwadratowego
arkusza blachy, czy teĝ
faktycznej powierzchni
pokrytego dachu. Róĝnica
a
%
zazwyczaj wynosi okoïo 5%
i wynika z tego, ĝe arkusze
ze
ukïada siÚ na zakïad

fot. Owens Corning

pokrycie dachowe

”

przytïoczenia samonawiercajÈcymi wkrÚtatam
mi do ïat. Blachodachówki z wytïoczonym
ym
od spodu sztywnym profilem zastÚpujÈcym
uje
ïatÚ, tj. blachodachówki samonoĂne, mocuje
siÚ do kontrïat lub do krokwi profilami montaĝowymi.

Dachówki bitumiczne
Dachówki, inaczej gonty bitumiczne, to pasy
z materiaïu przypominajÈcego papÚ z jed-

Dach pokryty gontami bitumicznymi. Ich wïaĂciwoĂci to: prostota montaĝu, 100% szczelnoĂÊ, děwiÚkochïonnoĂÊ. CechÈ wyróĝniajÈcÈ jest elastycznoĂÊ, która pozwala ukïadaÊ je na dachach o duĝym stopniu
skomplikowania

nym brzegiem ozdobnie wyciÚtym tak, ĝe
w pokryciu tworzy powtarzalny wzór. SÈ
bardzo elastyczne, trzeba je zatem ukïadaÊ
na sztywnym i gïadkim poszyciu z ïÈczonych
na wpust desek lub pïyt OSB. Na wierzch-

Dachówka do systemów
przeciwĂnieĝnych. Zapobiega
osuwaniu siÚ Ăniegu z dachu

Dachówka kominkowa. Sïuĝy do odpowietrzania
pionów kanalizacyjnych

fot. Balex Metal
fot. Röben

fot. RuppCeramika

fot. RuppCeramika

Dach wykonany z najlepszych materiaïów pokryciowych, ale bez odpowiednich elementów wykoñczeniowych, moĝe nie tylko ěle wyglÈdaÊ, ale teĝ okazaÊ siÚ
zawodny. Dlatego w robotach dekarskich powinno siÚ
zastosowaÊ niĝej opisane elementy.
UszczelniajÈco-wentylacyjne na grzbiety i kalenicÚ – nie tylko uszczelniajÈ krawÚdzie tych elementów,
ale teĝ zapewniajÈ odpoDachówka wentylacyjna.
wiedniÈ wentylacjÚ poïaci
Umoĝliwia przepïyw powietrza pod
dachowej.
dïugimi poïaciami lub w miejscach
Do komunikacji na da- utrudnionej wentylacji pokrycia (np.
chu – specjalne dachówki, przy kominach)
na których moĝna mocowaÊ
np. stopnie lub ïawy kominiarskie. ZapewniajÈ one
TaĂma uszczelniajÈco-wenbezpieczeñstwo poruszatylacyjna do zabezpieczania
kalenic i grzbietów dachów
nia siÚ po dachu, w tym –
spadzistych. Jest odporna na
dojĂcia do kominów.
wwiewanie pyïu Ănieĝnego
Do zabezpieczeñ przei wodnego przez zastosowaDachówka do montaĝu stopni konie zakïadki i wïókniny z pociwĂnieĝnych – dachówki
miniarskich.
Uïatwia poruszanie siÚ
lipropylenu przykrywajÈcej
z uchwytami do mocowa- po dachu
otwory wentylacyjne
nia pïotków lub belek zatrzymujÈcych Ănieg.
Do wyprowadzania instalacji – dachówki przejĂciowe, przez które wyprowadza siÚ
(bez stosowania dodatkowych uszczelnieñ)
przewody wentylacyjne, odpowietrzniki instalacji sanitarnej lub maszty antenowe.

fot. Röben

Elementy systemowe

niej stronie gonty sÈ pokryte kolorowÈ posypkÈ, która peïni funkcjÚ ozdobnÈ oraz chroni
masÚ asfaltowÈ przed niszczÈcym dziaïaniem promieni ultrafioletowych, przegrzewaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Jeĝeli spod posypki widaÊ czarnÈ masÚ bitumicznÈ, nie wróĝy to dobrze trwaïoĂci gontów; takich lepiej nie kupowaÊ.
Pokrycia bitumiczne moĝna ukïadaÊ na
bardzo stromych, skomplikowanych, ïamanych dachach o róĝnym kÈcie nachylenia
od 12 do 80º. JeĂli nachylenie jest mniejsze
niĝ 20º, pod gontem trzeba uïoĝyÊ papÚ podkïadowÈ. Ze wzglÚdu na elastycznoĂÊ gonty bardzo dobrze sprawdzajÈ siÚ na dachach
o skomplikowanej bryle. IloĂÊ ewentualnych
odpadów powstajÈcych przy ukïadaniu pokrycia z bitumu jest niewielka, zatem materiaï ten moĝna kupiÊ z nieduĝÈ nadwyĝkÈ, która zrekompensuje ewentualne straty
powstaïe w wyniku przycinania materiaïu. Po uïoĝeniu na dachu gonty ïÈczÈ siÚ
wzajemnie w wyniku tzw. samowulkanizacji, bo na wierzchniej stronie majÈ fabrycznie naniesione paski asfaltu modyfikowanego lub równolegïe rzÚdy kleju bitumicznego.
Wystarczy temperatura powyĝej +5 stopni
Celsjusza i sïoneczna pogoda, by doszïo do
sklejenia gontów. Na czas transportu i skïadowania klej lub asfalt zabezpiecza folia,
którÈ przed uïoĝeniem kaĝdego pasa siÚ zrywa. Zamiast pasków asfaltu i rzÚdów kleju na spodzie dachówek moĝe byÊ warstwa
elastomerowej masy asfaltowej, zwanej SBS,
takĝe zabezpieczona foliÈ. Masa elastomerowa ïÈczy gonty skuteczniej, bo na wiÚkszej powierzchni, dziÚki temu uzyskuje siÚ
trwalsze i szczelniejsze pokrycie. Caïkowita
samowulkanizacja nastÚpuje dopiero po kilku lub kilkunastu dniach.
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dzie moĝe byÊ inna). Ponadto sprzedawca zaoferowaï nam pomoc przy wyborze dekarza.

ZAKUP
KONTROLOWANY

Porównanie kosztów
Dachówka podstawowa Euronit Ekstra – 1400 szt.
x 3,05 zï = 4270 zï
GÈsior podstawowy – 30 szt. x 12,57 zï = 377 zï

fot. Archiwum BD

Kupujemy z naszym
Czytelnikiem dachówki
cementowe

Klamra gÈsiora – 30 szt. x 1,22 zï = 36,60 zï
Dachówka skrajna lewa – 36 szt. x 19,40 zï = 698,40 zï
Dachówka skrajna prawa – 36 szt. x 19,40 zï
= 698,40 zï

Poszukiwane: Dachówki cementowe
na dach o powierzchni 144 m2
i kÈcie nachylenia 35–40 stopni.
Dach jest dwuspadowy (prosty)
symetryczny o dïugoĂci 12 m2
i szerokoĂci 1 poïaci 6 m2.

Kryteria
Orientacyjny koszt materiaïów pokryciowych ïatwo okreĂliÊ, korzystajÈc z informatorów rynkowych. DziÚki zawartych w nich kalkulatorom
poznamy cenÚ danego pokrycia oraz bÚdziemy
mogli porównaÊ oferty konkurencyjnych firm.
W wybraniu odpowiedniej marki pomocni mogÈ
siÚ okazaÊ takĝe sÈsiedzi lub znajomi, którzy na
wïasnej skórze odczuli plusy i minusy danych
rozwiÈzañ. Po wybraniu firmy udajemy siÚ do jej
najbliĝszego dystrybutora z dokïadnym projektem dachu oraz okreĂlonymi preferencjami dotyczÈcymi rodzaju pokrycia (projekt moĝna teĝ
wysïaÊ do wiÚkszoĂci firm pocztÈ internetowÈ).

Na miejscu
WybranÈ przez nas firmÈ jest Euronit.
ZdecydowaliĂmy siÚ na tÚ markÚ ze wzglÚdu na
bogatÈ ofertÚ produktowÈ jej dystrybutora, którego skïad budowlany znajduje siÚ niedaleko

miejsca budowy inwestora. SpecjaliĂci z dziaïu
Doradztwa Technicznego dokonali dla nas wyceny dwóch rodzajów dachówek cementowych:
Euronit Ekstra (o dwóch symetrycznych wybrzuszeniach) oraz Euronit Profil S (o falistym ksztaïcie). SzczegóïowÈ wycenÚ tego pokrycia dla dachu inwestora przedstawia zestawienie poniĝej.
Koszt caïkowity pokrycia dachowego z zastosowaniem tych dachówek jest bardzo zbliĝony,
przy czym dachówki róĝniÈ siÚ delikatnie ksztaïtem – obie jednak charakteryzujÈ siÚ esowatÈ formÈ. Wybór zatem zaleĝy od indywidualnych gustów. Nasz inwestor ostatecznie zdecydowaï siÚ
na dachówkÚ Euronit Profil S – doradca z firmy
przekonywaï, ĝe stosujÈc jÈ na duĝych prostych
poïaciach (taki wïaĂnie jest ksztaït dachu inwestora) uzyskuje siÚ bardzo ciekawe efekty.
Ponadto dowiedzieliĂmy siÚ, ĝe czas oczekiwania na dostawÚ waha siÚ od 0–72 godzin – jest to
uzaleĝnione od tego, czy dystrybutor ma danÈ
dachówkÚ na placu, czy musi jÈ zamówiÊ u producenta, w tym przypadku w firmie Euronit.
W naszym przypadku czas dostawy okreĂlono na
24 h. Cena za transport zostaïa wliczona w koszt
dachówki (ale zaleĝy to od odlegïoĂci – dlatego
warto wybieraÊ dystrybutorów blisko miejsca
zamieszkania). Ze wzglÚdu na wartoĂÊ caïego
zamówienia otrzymaliĂmy 10% rabatu (wysokoĂÊ
rabatu zaleĝy od dystrybutora i w kaĝdym skïa-

y dach mamy zaprojektowany pod
dachówkÚ cementowÈ, ale na 90%
pokryjemy blachÈ – na jej korzyĂÊ przemawiajÈ ceny elementów dodatkowych przy
kryciu dachówkÈ. U sÈsiada cena róĝnego
rodzaju dodatków do dachówki wyniosïa
tyle, ile cena zwykïych dachówek – czyli
ïÈcznie materiaïy na dach kosztowaïy go
2 razy tyle, ile planowaï. No i koszt krycia
dachówkÈ jest o okoïo 40% wyĝszy.
BojÚ siÚ jednak, ĝe pod blachÈ na poddaszu uĝytkowym moĝe byÊ latem bardzo
gorÈco.
gucia

pl
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y wïaĂnie w tej chwili kryjemy dwuspadowy dach dachówkÈ cementowÈ. Duĝo czasu zajÚïo mam porównywanie
zalet i wad róĝnych rozwiÈzañ. WybraliĂmy
dachówkÚ cementowÈ – cena dachówki
Euronitu w podstawowym kolorze oraz
z dobrej blachy byïa praktycznie taka sama
(a mamy lukarnÚ, dwa nawisy nad tarasem i wejĂciem do garaĝu) mimo, ĝe nie
zrezygnowaliĂmy z dachówek szczytowych, które sÈ znacznie droĝsze od podstawowych. UzyskaliĂmy 19% rabatu na
dachówkÚ.
Marcin

= 190,32 zï
TaĂma wentylacyjna – 3 rolki x 109,80 zï = 329,40 zï
Dysk kalenicy – 2 szt. x 70,76 zï = 141,52 zï
Caïkowity koszt z rabatem: 6068 zï
Dachówka podstawowa Euronit Profil S
– 1400 szt. x 3,11 zï = 4354 zï
GÈsior podstawowy – 30 szt. x 12,57 zï = 377 zï
Klamra gÈsiora – 30 szt. x 1,22 zï = 36,60 zï
Dachówka skrajna lewa – 36 szt. x 19,40 zï
= 698,40 zï
Dachówka skrajna prawa – 36 szt. x 19,40 zï
= 698,40 zï
Grzebieñ okapu z wentylacjÈ – 24 szt. x 7,93 zï
= 190,32 zï
TaĂma wentylacyjna – 3 rolki x 109,80 zï = 329,40 zï
Dysk kalenicy – 2 szt. x 70,76 zï = 141,52 zï
Caïkowity koszt z rabatem: 6143 zï
Podajemy ceny brutto

PRZYKADOWY WYBÓR
Dachówka Euronit Ekstra

Koszt caïkowity:
6068 zï

Z doĂwiadczeñ Czytelników
M

Grzebieñ okapu z wentylacjÈ – 24 szt. x 7,93 zï

J

akie pokrycie? BezwzglÚdnie dachówka, a jej rodzaj to tylko kwestia kasy. Betonowa to: IBF lub
Unibet – bardzo przyzwoita cena i jakoĂÊ! Albo trochÚ wyĝej (dokïadamy 3–4 tys. zï ): Euronit lub Brass
(Brass jest Ărednio 1–1,5 tys. zï droĝszy na jednym dachu). Polecam stronÚ www.euronit.pl. Ja waham siÚ
miÚdzy cementowÈ Euronit „ Podwójne S” z powïokÈ
HDS barwionÈ w masie (w Brassie to Lumino) lub ceramicznÈ Röben „¥redzka falista” angoba. Röben
w mojej ocenie jest najlepszy cenowo wĂród ceramiki
i dobry jakoĂciowo (Ărednio 4–5 tys. zï na dachu wiÚcej jak Euronit lub 3–3,5 jak Brass). MyĂlÚ, ĝe warto to
przemyĂleÊ, gdy buduje siÚ dla siebie.
John
WiÚcej wypowiedzi na forum.budujemydom.pl

W
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