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W a ciciel budowanego domu – pan Marek, 

ju  od dawna nosi  si  z zamiarem urucho-

mienia pensjonatu w stylu góralskiej chaty.

Aby jego dom spe nia  wszelkie wymagania 

zdecydowa  si  na zlecenie projektu budowla-

nego jednej ze znanych zakopia skich pracow-

ni architektury. Pracownia przygotowa a pi k-

ny projekt budynku z p azów drewnianych 

- wszystko wg regu  tradycyjnego budownictwa 

góralskiego. Jedna tylko rzecz zdziwi a nasze-

go inwestora. Dlaczego na dach budynku projek-

tanci polecaj  blach  z posypk  w kszta cie gon-

tu drewnianego a nie zwyk y gont drewniany?

Okaza o si , e architekci zalecaj  stosowa-

nie blachy gontopodobnej z kilku zasadniczych 

wzgl dów. W odró nieniu do gontu drewnia-

nego blacha z posypk  nie wymaga konserwa-

cji. Blacha gontopodobna jest ca kowicie nie-

palna a gont drewniany – wiadomo... Poza tymi 

kluczowymi informacjami nt. pokrycia nasz 

klient dowiedzia  si , e pokrycie jego dachu 

b dzie ciche, nie nagrzewaj ce si  do wysokich 

temperatur oraz, co wa ne, e z tego pokrycia 

nieg nie b dzie zsuwa  si  z du  pr dko ci  i 

w wielkich ilo ciach. 

Budowa domu rozpocz a si  wiosn  od wy-

lania fundamentów pod nasz  „p azówk ”. 

Po miesi cu czasu od rozpocz cia budowy 

cian cie le rozpocz li ustawianie drewnianych 

krokwi i ca ej konstrukcji dachu. Zastosowano 

krokwie o wymiarach 10 x 16 cm, wzmocnione 

dodatkowo s upami i j tkami, które bez proble-

mu wytrzymuj  popularne w górach wiatry hal-

ne oraz wyj tkowo du e obci enie niegiem. 

Krokwie zosta y zamontowane co 90 cm, czyli 

w odleg o ci gwarantuj cej stabilno  ca ego da-

chu. Na ich powierzchni zosta a zamocowana 

folia o wysokiej paroprzepuszczalno ci. 

Monta  pokrycia rozpocz to od przybicia na 

folii dachowej kontr at wzd u  krokwi, nast p-

nie dekarze rozpocz li mocowanie at drewnia-

nych o wym. 40 x 50 mm, co 37 cm zgodnie 

z wymaganiami producenta blachy gontopo-

dobnej. Nale y ci le trzyma  si  odleg o ci 

mi dzy atami, poniewa  taka blacha z posyp-

k  nie wyst puje w wielokrotno ci fali. 

Dachówka z posypk  mineraln  uk ada si

do  szybko i wygodnie. Wykonawcy posuwaj

si  z pracami od kalenicy dachu w dó , do oka-

pu. Najpierw mocowana jest górna cz  pa-

neli, nast pnie podk ada si  dolny rz d i przy-

bija gwo dziem przez 2 sztuki. Co wa ne taki 

system pokrycia mo na montowa  na tzw. mi-

jank , czyli w dowolnym szyku w rz dach po-

ziomych. Daje to mo liwo  szybszego monta-

u oraz wyra nie ogranicza wielko  odpadów 

nieu ytkowych. 

Dach o do  skomplikowanej formie wyma-

ga  u ycia wielu akcesoriów dachowych, które 

maj  za zadanie uszczelnia  poszczególne po -

czenia. Zosta y zamontowane g siory dachowe, 

obróbki boczne, wiatrownice, dachówki wenty-

lacyjne i szereg innych elementów niezb dnych 

do prawid owego funkcjonowania dachu. 

Dekarze potrzebowali 10 dni na przygoto-

wanie i monta  pokrycia z blachy gontopodob-

nej z posypk  na dachu 280 m2. Mimo, e cena 

samego materia u jest wy sza od ceny gontu 

drewnianego o ok. 50-60% to robocizna wyno-

si mniej, poniewa  blacha gontopodobna jest 

lekka i ma o pracoch onna przy uk adaniu. 

Dach wykonuje si  ok. 2 razy szybciej ni  u y-

waj c gontu naturalnego. Materia  pokryciowy 

z akcesoriami to koszt ok. 80 z  brutto, u o enie 

to kolejne 35-40 z  za 1 m2 . 

Nowy dach domu do z udzenia przypomi-

na tradycyjny gont drewniany. Nic dziwnego, 

e pokrycie gontopodobne jest wybierane coraz 

cz ciej przez górali i w pewnym sensie zaczy-

na dominowa  na rynku lokalnym. Estetyka, 

bezpiecze stwo, ekonomia i wreszcie d ugo-

letnie zadowolenie domowników jest przecie

najwa niejsze.
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