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Nowoczesne pokrycia z blachy stwarza-
j¹ inwestorom bardzo szerokie mo¿li-

woœci. Wysoka szczelnoœæ i du¿e wymiary
elementów umo¿liwiaj¹ krycie dachów
o niemal dowolnym k¹cie nachylenia. Za
minimalny spadek po³aci przyjmuje siê
w ich przypadku 15°, niemniej mo¿na nimi
równie¿ kryæ dachy niemal ca³kowicie p³a-
skie – o spadku po³aci od 5°. W przypadku
dachów stromych – o nachyleniu powy¿ej
50° – blacha i blachodachówka pozostawia-
j¹ w tyle konkurencjê, stanowi¹c jedyn¹
propozycjê pokrycia zgodn¹ z norm¹ bu-
dowlan¹. Tylko one nadaj¹ siê do pokrywa-

nia pionowych fragmentów po³aci (wystê-
puj¹cych np. w jednym z wariantów dachu
mansardowego). 

Niebagateln¹ zalet¹ pokryæ wykona-
nych z blachy jest ich niska waga – ciê¿ar
1 m2 nie przekracza 7 kg (wyj¹tkiem jest tu
blacha stalowa ocynkowana, której waga
mo¿e siêgaæ 15 kg/m2). Jeœli zatem „blasza-
ny” dach bierzemy pod uwagê jako jedn¹
z mo¿liwoœci pokrycia, ostateczn¹ decyzjê
w tej kwestii podejmijmy ju¿ na etapie
projektowania budynku; pozwoli nam to
obni¿yæ koszty konstrukcji dachowej, któ-
rej elementy – w przypadku blachy – mo-
g¹ mieæ przekroje mniejsze, ni¿ pod da-
chówkê ceramiczn¹ czy cementow¹. Z tej
samej przyczyny blachy znajduj¹ zastoso-
wanie w renowacjach i remontach dachów
na starych budynkach – ich niski ciê¿ar
nie wymaga zwykle wzmacniania elemen-
tów istniej¹cej wiêŸby.

Dodatkow¹, czêsto decyduj¹c¹ zachê-
tê dla inwestorów mo¿e stanowiæ stosun-
kowo niska cena pokryæ z blachy. I tu
ujawnia siê ich „piêta achillesowa” – nie
w ka¿dym bowiem wypadku zastosowa-
nie blachy bêdzie ekonomicznie uzasad-
nione. Jeœli wymarzyliœmy sobie dom
przykryty dachem o szczególnie skompli-
kowanej formie, licznych skosach i prze-
nikaj¹cych siê po³aciach o nieregular-
nych kszta³tach, a zw³aszcza – wielu za³a-
maniach, daszkach i lukarnach, wybierz-
my firmê, która wykona blachê pod kon-
kretny wymiar dachu 1. W przeciwnym
razie iloœæ nieuniknionych, bezu¿ytecz-
nych odpadów mo¿e znacznie zwiêkszyæ,
a czasem wrêcz zwielokrotniæ nasze wy-
datki. 
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W minionym piêædziesiêcioleciu budynki kryte
blach¹ cechowa³a monotonia estetyczna: szare,
miejscami rdzewiej¹ce dachy, kryte stalow¹ lub
ocynkowan¹ blach¹ p³ask¹, z drugiej zaœ strony

– efektowne pokrycia ze szlachetnie spatynowanej
blachy miedzianej. Dziœ oferta producentów blachy

i blachodachówki zadziwia estetyk¹ i ró¿norodnoœci¹
kolorystyczn¹. Nowoczesne technologie wytwarzania

wzbogacaj¹ pokrycia o nowe, uniwersalne w³aœciwoœci,
a tak¿e – zapewniaj¹ im znacznie wiêksz¹ trwa³oœæ.

Opracowanie: Agnieszka Rezler

POD BLACHĄ

1 Wiele firm oferuje wykonanie blachy pod
konkretny wymiar dachu, co pozwala wyelimi-
nowaæ odpady (fot. Lindab)

fot. Lindab
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Jaki wybór?
Obok blach p³askich wykorzystywa-

nych od wieków: miedzianych, stalo-
wych lub ocynkowanych (znajduj¹cych
dziœ zastosowanie g³ównie przy renowa-
cjach obiektów zabytkowych, a tak¿e –
rzadziej – jako materia³ pokryciowy dla
budynków o tradycyjnej 2 lub szczegól-
nie nowoczesnej architekturze) dostêpne
s¹ obecnie blachy aluminiowe, stalowe
z alucynkiem oraz cynkowo-tytanowe.
W sprzeda¿y s¹ równie¿ profilowane blachy
z rdzeniem stalowym b¹dŸ aluminiowym
i kilkuwarstwow¹ pow³ok¹ ochronn¹ 3.
Do najczêœciej stosowanych nale¿¹ blachy
t³oczone, imituj¹ce dachówki (st¹d nazwa
„blachodachówka”). Estetyka i jakoœæ ich
wykonania pozwalaj¹ kryæ nimi nawet bu-
dynki stylowe o charakterze dworkowym,
choæ nie wszyscy specjaliœci uwa¿aj¹ takie
po³¹czenie za najszczêœliwsze.

Godne polecenia – ze wzglêdu zarów-
no na w³aœciwoœci, jak i na estetyczny wy-
gl¹d – s¹ blachy profilowane wykoñczo-
ne posypk¹ mineraln¹ lub ceramiczn¹.
Efekt szlachetnej chropowatoœci uzyskuje
siê tu przez natryskiwanie w procesie pro-
dukcji drobnoziarnistego kruszywa skal-
nego lub granulatu ceramicznego na po-
krywaj¹c¹ blachê warstwê ¿ywicy, a na-
stêpnie – zwi¹zanie go z pod³o¿em przez
pokrycie warstw¹ ochronn¹ ¿ywicy akry-
lowej z dodatkiem œrodka grzybobójcze-
go. Chroni ona kolor pokrycia, nadaje mu
umiarkowany po³ysk, zabezpiecza je
przed porastaniem mchem i pleœniami,
a tak¿e – w pewnym stopniu – przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Skom-
plikowana technologia wytwarzania tego

typu blachodachówki ma oczywiœcie
wp³yw na jej cenê – w porównaniu z po-
kryciem nieuszlachetnionym jest ona
znacznie dro¿sza. Ten mankament rekom-
pensuj¹ liczne zalety: chropowatoœæ po-
wierzchni blachodachówki z posypk¹ spra-
wia, ¿e zim¹ œnieg zsuwa siê po pokryciu
mniej gwa³townie, a latem jego powierzch-
nia nie nagrzewa siê zbyt silnie. Pow³oki
ochronne zabezpieczaj¹ blachê przed koro-
zj¹ i uszkodzeniami mechanicznymi. Na
poddaszu pokrytym uszlachetnion¹ bla-
chodachówk¹ znacznie mniej dokuczliwe
bêd¹ te¿ odg³osy padaj¹cego deszczu.
Szczególnie korzystne efekty daje zastoso-
wanie tego materia³u na terenach inten-
sywnie zalesionych.

W dziedzinie trwa³oœci zdecydowa-
ny prym wiedzie blacha miedziana – jej
d³ugowiecznoœæ ocenia siê na 100-300 lat.
Nie wymaga przy tym ¿adnych zabiegów
konserwacyjnych, a w miarê up³ywu cza-
su pokrywa siê piêkn¹ zielonkaw¹ patyn¹.
Wysoka, ok. stuletnia trwa³oœæ charakte-
ryzuje równie¿ blachê cynkow¹ z dodat-
kiem tytanu (cynkowo-tytanow¹). Nie-
mal równie trwa³a jest blacha stalowa
z alucynkiem, szczególnie polecana w ob-
szarach silnego zanieczyszczenia powie-
trza czy w surowym klimacie nadmor-
skim. Mniej odporne na up³yw czasu s¹
blachy cynkowe i najl¿ejsze – aluminio-
we; ich trwa³oœæ szacuje siê na 50 lat. Po-
pularna blacha stalowa ocynkowana po-
s³u¿y nam bez koniecznoœci remontu
i wymiany przez okres 30-50 lat. 

Monta¿
Pokrycie z blachy p³askiej wymaga

sztywnego, równego pod³o¿a. Stosowany
dawniej powszechnie podk³ad z desek ³¹-
czonych na pióro i wpust, obecnie zastê-
puje siê zwykle rozwi¹zaniem tañszym

i mniej czasoch³onnym: p³ytami OSB lub
ze sklejki wodoodpornej.

Arkusze blach profilowanych, jako
sztywniejsze, mocuje siê do ³at monta¿o-
wych przybijanych na kontr³atach (wyj¹-
tek stanowi tu tzw. dachówka samonoœna
w postaci arkuszy ocynkowanej blachy
stalowej z ukszta³towanym profilem „Z”,
zastêpuj¹cym ³atê – dachówkê samonoœn¹
mocujemy bezpoœrednio do kontr³at).

R A P O R TP O K R Y C I A  D A C H O W E

2 Dach pokryty nowoczesn¹ blach¹ p³ask¹
prezentuje siê bardzo elegancko
(fot. Ruukki)

3 Powlekana blacha trapezowa znajduje dziœ
g³ównie zastosowanie na dachach i elewa-
cjach obiektów przemys³owych (fot. Polonica)

Dziêki swojej budowie i pokryciu kil-
koma warstwami pow³ok zabezpieczaj¹-
cych, wspó³czeœnie produkowane blachy
charakteryzuje wysoka trwa³oœæ i odpor-
noœæ na uszkodzenia mechaniczne oraz
na niszcz¹ce dzia³anie czynników atmos-
ferycznych. Jako wierzchni¹ warstwê po-
kryciow¹ stosuje siê na nich najczêœciej: 
pural – o wysokiej odpornoœci na korozjê
i zmienne warunki atmosferyczne; sku-
tecznie chroni pokrycie przed dzia³aniem
promieni s³onecznych, jest tak¿e odpor-
ny na zadrapania i inne uszkodzenia me-
chaniczne,    
poliester – chroni¹cy kolor pokrycia
przed blakniêciem, choæ nie ca³kiem od-
porny na zadrapania,
poliester matowy – o podobnych w³aœci-
woœciach, lecz odporniejszy na uszkodze-
nia mechaniczne,
plastizol – doskonale zabezpieczaj¹cy
rdzeñ blachy przed korozj¹, nie polecany
jednak ze wzglêdu na stosunkowo nisk¹
odpornoœæ na nagrzewanie (mo¿e ulec
uszkodzeniu ju¿ w temperaturze 60°C),
PVF2 – pow³okê nadaj¹c¹ trwa³y po³ysk
i zabezpieczaj¹c¹ kolor pokrycia,
akryl – rzadziej stosowany ze wzglêdu na
znikom¹ odpornoœæ na zarysowania.

Budowa blachy pokryciowej

Jak zbudowana jest nowoczesna blacha
wielowarstwowa

zewnêtrzna
pow³oka ochronna

farba
gruntuj¹ca

pow³oka antykorozyjna

ocynk ogniowy

rdzeñ stalowy
lub aluminiowy
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Na dachach nad poddaszem u¿ytkowym
jako pod³o¿e pod blachê i blachoda-
chówkê stosuje siê – podobnie jak
w przypadku dachówki ceramicznej i ce-
mentowej – pe³ne deskowanie kryte

pap¹ lub foliê wstêpnego krycia. Jed-
nak nawet jeœli montujemy pokrycie
z blachodachówki na dachu nieocieplo-
nym (nad poddaszem nieu¿ytkowym),
nale¿y u³o¿yæ pod nim foliê wstêpnego
krycia – zapobiegnie to zawilgoceniu
konstrukcji dachu œciekaj¹cymi skropli-
nami, które mog¹ pojawiæ siê na
spodniej stronie pokrycia w wyniku
skraplania (kondensacji) pary wodnej. 

Do mocowania arkuszy u¿ywa siê spe-
cjalnych wkrêtów z podk³adk¹ uszczelniaj¹-
c¹. Prace zaczynamy zawsze od dolnego ro-
gu po³aci dachowej. By zapewniæ idealnie
równe u³o¿enie arkuszy, mo¿na pos³u¿yæ siê
prost¹ metod¹, przybijaj¹c wzd³u¿ okapu,
prostopadle do dolnych krawêdzi krokwi,
poziom¹ deskê, która – wymuszaj¹c w³aœci-
wy k¹t montowania arkuszy – spe³ni rolê li-
stwy poziomuj¹cej 4. £¹czenie poszczegól-
nych blach musi byæ wykonywane œciœle
wed³ug wskazówek producenta pokrycia,
gdy¿ liczba, rodzaj i umiejscowienie wkrê-
tów ró¿ni¹ siê odpowiednio do wielkoœci
i ciê¿aru arkuszy, a tak¿e – do sposobu wy-
t³oczenia blachy.

Kompletna oferta wiêkszoœci produ-
centów pokryæ z blachy umo¿liwia wykona-
nie dachu jednolitego materia³owo i kolory-
stycznie, niezale¿nie od barwy wybranego
pokrycia 5. Przed u³o¿eniem blachy,
w miejscu zbiegu po³aci dachowych montu-
je siê blaszane rynny koszowe, zaœ dopiero
po wykonaniu zasadniczego pokrycia mo-
cuje siê pozosta³e obróbki uszczelniaj¹ce,
np. pó³okr¹g³e g¹siory. �

2 0 0 5 4

B l a c h y ,  b l a c h o d a c h ó w k i

5 Blachodachówka powlekana dostêpna jest
w bogatej gamie kolorystycznej (fot. Ruukki)

Starannie u³o¿one pokrycie z blacho-
dachówki ma kilkudziesiêcioletni¹ trwa-
³oœæ, jeœli jednak podczas transportu lub
monta¿u nast¹pi uszkodzenie pow³ok
ochronnych, jego ¿ywotnoœæ ulegnie
znacznemu skróceniu. Na czas przejazdu
arkusze blachy nale¿y koniecznie zabez-
pieczyæ przed przesuwaniem, sztywno je
mocuj¹c. Podczas przemieszczania siê po
u³o¿onym ju¿ pokryciu nale¿y szczególnie
wystrzegaæ siê zarysowania jego po-
wierzchni. Do ciêcia arkuszy nie wolno
u¿ywaæ szlifierek k¹towych i innych na-
rzêdzi o podobnej zasadzie dzia³ania.
Zniszcz¹ one strukturê materia³u na ciêtej
krawêdzi, a tak¿e – snopem iskier – jego
pow³okê. We wszystkich uszkodzonych
miejscach szybko pojawi siê korozja, której
rozprzestrzenianie trudno bêdzie zahamo-
waæ. Jeœli zatem, mimo zachowania ostro¿-
noœci, zdarzy nam siê zarysowaæ lub w in-
ny sposób uszkodziæ powierzchniê blachy,
wszelkie „kancery” zamalujmy niezw³ocz-
nie farb¹ zaprawkow¹.

Uwaga

Tylko blacha i blachodachówka nadają się do pokrywania
pionowych fragmentów połaci (np. w dachu mansardowym)

Info Rynek – firmy

AHI ROOFING (Dystrybutor w Polsce Konsult)
(22) 847 96 25 www.ahiroofing.com.pl

ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL
(63) 247 46 49 www.aluminium-

konin.com.pl
BALEX METAL

(58) 778 44 44 www.balex.com.pl
BLACHOTRAPEZ

(18) 268 52 00 www.blachotrapez.com.pl
BLACHPROFIL2

(12) 415 55 51 www.blachprofil2.com.pl
BUDMAT

(24) 268 59 58 www.budmat.com.pl
HAIRONVILLE

(61) 822 04 80 www.haironville.pl
ELMAXI

(12) 289 04 70 www.elmaxi.com.pl
FLORIAN-PODKARPACIE

(18) 442 94 51 www.florian-
podkarpacie.com.pl
FLORPROFILE

(32) 770 65 40 www.florprofile.com.pl
ICOPAL

(43) 823 41 11 www.icopal.pl
IMPEXMETAL (HMN Szopienice)

(32) 759 16 30 www.impexmetal.com.pl
ISPAT POLSKA STAL

(32) 245 20 71 www.hutaflorian.com.pl
KAMI

(23) 662 92 90 www.kami-dachy.pl
LIMBLACH

(18) 337 61 61 www.limblach.com.pl
LINDAB

(22) 751 88 90 www.lindab.pl
METROTILE POLSKA

(61) 663 36 95 www.metrotile.com.pl
PLANNJA

(22) 814 10 60 www.plannja.com.pl
POLONICA

(41) 345 56 40 www.polonica.com.pl
PREFA POLSKA

(22) 798 10 78 www.prefa.com
PRUSZYÑSKI

(22) 738 60 00 www pruszynski.com.pl
RUUKKI POLSKA

(46) 855 34 61 www.ruukki.com
RHEINZINK POLSKA

(22) 611 71 30 www.rheinzink.pl
UMICORE MARKETING SERVICES POLSKA

(22) 620 30 87 www.vmzinc.pl
ZAK£ADY METALURGICZNE SILESIA

(32) 358 74 00 www.zmsilesia.com.pl

4 Dziêki desce poziomuj¹cej idealnie równo

przymocujemy arkusze blachy

Orientacyjne informacje o cenach poszcze-
gólnych materia³ów i kosztach wykonania
dachu podajemy na str. 95
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