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Co pod pokrycie?
Pod pokrycia lekkie – dachówki bitumiczne i blachÚ – ukïada siÚ poszycie peïne,
mocujÈc do krokwi:
– deski gruboĂci 19–25 mm albo
– sklejkÚ wodoodpornÈ gruboĂci 12–18 mm
albo
– pïyty OSB gruboĂci 15–22 mm.
Pod pokrycia ciÚĝkie – dachówki i trzcinÚ – oraz pod blachodachówki i gont drewniany stosuje siÚ ruszt z ïat drewnianych
przybijanych do krokwi; najczÚĂciej stosuje
siÚ ïaty o wysokoĂci 25–40 cm i szerokoĂci
38–60 mm w rozstawie co 30–40 cm.

Czym

fot. Budmat

Pokrycie dachu trzeba dobieraÊ nie tylko do kÈta jego
nachylenia i ksztaïtu, ale teĝ
do strefy klimatycznej, w jakiej
staje dom. Wybór lĝejszego
pokrycia nie musi oznaczaÊ, ĝe
koszty bÚdÈ mniejsze, bo trzeba pod nie uĝyÊ solidniejszego
podkïadu, aby dach wytrzymaï
obciÈĝenie wiatrem i Ăniegiem.

przykryÊ dom?
Na dachach o skomplikowanym ksztaïcie, a wiÚc o licznych zaïamaniach dobrze
sprawdzajÈ siÚ pokrycia z niewielkich elementów – gonty bitumiczne lub dachówki.
Dachy proste, dwuspadowe moĝna pokrywaÊ materiaïami w duĝych pïytach, takimi jak
blachodachówka.
Dachy o maïym spadku, na których pokrycie z dachówek byïoby niewystarczajÈco
szczelne, lepiej pokrywaÊ blachÈ.
Pokrycia z dachówek i wiórów osikowych nie zaleca siÚ w miejscach, gdzie jest duĝo
drzew: dachówki pokryjÈ siÚ szybko mchem i porostami, a wióry po kilku latach prawdopodobnie trzeba bÚdzie wymieniaÊ na nowe.
Na terenach nadmorskich i przemysïowych powietrze zawiera zwiÈzki, które przyspieszajÈ korozjÚ metali, jeĂli zatem zaleĝy nam na pokryciu blaszanym, warto wybraÊ takie,
które ma dobrÈ powïokÚ zabezpieczajÈcÈ.
LiczÈc koszty krycia dachu, powinno siÚ zawsze uwzglÚdniÊ koszt elementów uzupeïniajÈcych – dachówek kalenicowych i poïówkowych, kominków wentylacyjnych i gÈsiorów, które sÈ doĂÊ wysokie – tym wyĝsze, im bardziej skomplikowany jest ksztaït dachu. NajwiÚcej kosztujÈ dodatkowe akcesoria do pokryÊ z dachówek, mniej – do pokrycia
z blachy, a najmniej – do pokrycia z gontów bitumicznych. Dlatego przed zamówieniem
materiaïu warto poprosiÊ sprzedawcÚ o sporzÈdzenie peïnego wykazu cen.

Dachówki
folia
paroizolacyjna
weïna mineralna
folia
paroprzepuszczalna
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Wymagania co do nachylenia dachu sÈ takie same w przypadku dachówek ceramicznych, jak i cementowych – najlepiej ukïadaÊ je na dachach o kÈcie nachylenia poïaci miÚdzy 30 a 60˚. W podobny sposób równieĝ siÚ je ukïada.
Dachówki warto kupowaÊ z pewnym zapasem, poniewaĝ ewentualne straty w transporcie, uszkodzenia na budowie lub gotowego pokrycia spowodujÈ, ĝe zajdzie potrzeba
zuĝycia wiÚkszej ich liczby. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe dokupione póěniej bÚdÈ siÚ róĝniÊ odcieniem i nasyceniem koloru od uïoĝonych na dachu.

Karpiówki
– sÈ pïaskie
Esówki
i nie majÈ zamków;
wyprofilowany nosek
na ich dolnej powierzchni
zahacza siÚ
o ïatÚ; wiÚkszoĂÊ
z karpiówek ma
fabrycznie wykonane dwa otwory, aby moĝna
byïo mocowaÊ
je klamrami lub
wkrÚtami.
Karpiówki
Mnich-mniszka – dachówki o dwóch
ksztaïtach przystosowane do ukïadania parami: górnÈ, zwanÈ mnichem, ukïada siÚ na
dolnej – zwanÈ mniszkÈ. Dachówki mocuje siÚ do ïat drutem lub specjalnymi klamrami. Ukïadanie pokrycia jest bardzo trudne,

fot. Wienerberger
fot. Wienerberger

Rodzaje
Naturalne – wyrabiane z surowej gliny,
majÈ powierzchniÚ
porowatÈ, matowÈ
i sÈ umiarkowanie nasiÈkliwe.
Naturalne odcienie czerwieni mogÈ
byÊ zróĝnicowane, zaleĝnie od zawartoĂci
zwiÈzków ĝelaza
w surowcu.

Esówka naturalna

Angobowane
– przed wypalaniem
pokrywane pïynnÈ
glinkÈ z dodatkiem
barwników naturalnych, dziÚki czemu
ich powierzchnia jest
Zakïadkowa dachówmniej porowata i nie
porastajÈ tak ïatwo glo- ka angobowana
nami i mchem jak dachówki
naturalne. Produkowane
w odcieniach czerwieni
i miedzi, brÈzu, ĝóïcieni,
a takĝe niebieskie, zielone
i czarne.
Glazurowane – po
wypaleniu powlekane bezbarwnym lub koKarpiówka
lorowym szkliwem i ponownie wypalane, dziÚki glazurowana
temu ich powierzchnia jest gïadka i lĂniÈca; sÈ
najmniej nasiÈkliwe i najbardziej odporne na
zabrudzenia, majÈ teĝ najwiÚcej odcieni.
Dachówki cementowe
Produkuje siÚ je z mieszaniny cementu i piasku kwarcowego z wodÈ oraz z dodatkiem pigmentów. WïaĂciwoĂci takie jak trwaïoĂÊ, mro-
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fot. Wienerberger

fot. Koramic

wiÚc trzeba je powierzyÊ dobrej, doĂwiadczonej ekipie. Pokrycie
z mnich-mniszki
jest drogie, ale bardzo ïadne i doskonale
pasuje do domów
o tradycyjnej architekturze. Dachówki proMnich-mniszka
dukuje siÚ równieĝ
w odmianach ïatwiejszych do montaĝu, np.
z zamkami bocznymi. SÈ teĝ dachówki zakïadkowe, które imitujÈ mnicha-mniszkÚ.

fot. Wienerberger

fot. Röben

Dachówki brzegowe mocuje siÚ bezpoĂrednio
do ïat

Esówki – inaczej
holenderki, przekrojem poprzecznym
przypominajÈ literÚ
S; podczas ukïadania
ich spodnie, wyprofilowane zaczepy zahacza siÚ o ïaty.

fot. Wienerberger

Dachówki ceramiczne
Jedno z najstarszych i jedno z najciÚĝszych
pokryÊ dachowych: 1 m2 waĝy od 35 do 80 kg.
SÈ niepalne i bardzo odporne na zmiany warunków atmosferycznych. MajÈ niewielkÈ nasiÈkliwoĂÊ – 2% i duĝÈ mrozoodpornoĂÊ. SÈ
bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne
– grad ani uderzenia przedmiotami niesionymi przez wiatr zazwyczaj nie powodujÈ ĝadnych uszkodzeñ pokrycia.
Dachówki majÈ niewielkie wymiary – szerokoĂÊ 15–25 cm i dïugoĂÊ 25–40 cm – dlatego moĝna nimi kryÊ wielopoïaciowe dachy
o skomplikowanych ksztaïtach, takĝe krzywoliniowych, jak tzw. wole oczka, czyli lukarny o póïkolistym ksztaïcie. DziÚki temu,
ĝe dachówki sÈ niewielkie, powstaje minimalna iloĂÊ odpadów.

fot. Wienerberger

Dach kryty dachówkÈ uïoĝonÈ w ïuskÚ, na Ărodku widaÊ gÈsiory, czyli elementy, które ukïada siÚ
m.in. na poïÈczeniu dwóch poïaci dachowych

Typy
Zakïadkowe
– duĝe dachówki
o profilowanym przekroju lub pïaskim
ksztaïcie z wytïoczonymi na dwóch krawÚdziach – górnej
i bocznej – zamkami, które uïatwiajÈ
montaĝ i poprawiajÈ
szczelnoĂÊ pokrycia.
Podczas ukïadania
ich spodnie zaczeZakïadkowe
py zahacza siÚ o ïaty dachowe.

fot. Wienerberger

fot. Cerabud

Pokrycie z dachówek jest ciÚĝkie – 35–75 kg/m2,
wiÚc wymaga odpowiedniego zaprojektowania wiÚěby dachowej. EwentualnÈ zmianÚ pokrycia (na przykïad z pokrycia lĝejszego na dachówki, a nawet zmianÚ rodzaju dachówek)
trzeba zawsze skonsultowaÊ z konstruktorem.
DziÚki znacznej masie pokrycie z dachówek
dobrze tïumi odgïosy deszczu i haïasy dobiegajÈce z pobliskich dróg, jest teĝ odporne na
promieniowanie UV.

od 22 zï/m2

BRATEX

IZOLACJA-MATIZOL

BLACHODACHÓWKA
model Hestia – powlekana
masa 1m2: 3,83 kg
wymiary: 119,3 × 50–470 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 12,5˚
kolorystyka: 47 kolorów
wysokoĂÊ fali: wys. profilu 43 mm
gwarancja: 10–30 lat

DACHÓWKA BITUMICZNA
model Gonty asfaltowe MATIZOL
– karpiówka
masa 1 m2: ok. 9,0 kg
wymiary: 100 × 34 cm
kÈt nachylenia poïaci: 12–75˚
kolorystyka: bordo, zieleñ, grafit, brÈz,
melanĝ bordo
gwarancja: 15 lat

od 23 zï/m2

24,75 zï/m2

IZOLACJA-MATIZOL

KROLL POLSKA

DACHÓWKA BITUMICZNA
model Gonty asfaltowe MATIZOL
– heksagonalny
masa 1 m2: ok. 8,5 kg
wymiary: 100 × 32 cm
kÈt nachylenia poïaci: 12–75˚
kolor: cieniowany bordo, cieniowany
zieleñ, bordo, zieleñ, brÈz
gwarancja: 15 lat

BLACHA POWLEKANA
model Kroll PLUS 14/350
masa 1 m2: 4,5 kg
wymiary: 118,5 × 600 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 14˚
kolorystyka: 22 barwy w ofercie
gwarancja: 10–30 lat

fot. Euronit

od 20,40 zï/m2

Dachówki cementowe
nie wymagajÈ ĝadnych
zabiegów konserwacyjnych
podczas eksploatacji

zoodpornoĂÊ i nienasiÈkliwoĂÊ majÈ zbliĝone do
dachówek ceramicznych. Nie róĝniÈ siÚ teĝ od nich
wyglÈdem, dlatego tylko specjalista moĝe z bliska
rozpoznaÊ, z jakich dachówek jest wykonane gotowe
pokrycie.
Dachówki cementowe sÈ wiÚksze od ceramicznych
– majÈ zwykle 42 cm dïugoĂci i 33 szerokoĂci, na jeden m2 wystarczy ok. 10 sztuk. SÈ równieĝ tañsze,
poniewaĝ do ich produkcji nie potrzeba takich nakïadów energii jakiego wymaga wypalanie gliny. Przez
barwienie w masie nadaje siÚ im kolor. Malowanie
zabezpiecza chropowatÈ powierzchniÚ przed zabrudzeniem. Dachówki pokryte farbami akrylowo-polimerowymi majÈ wiÚkszy poïysk, a farbami z nabïyszczaczem nadajÈ dachowi wyglÈd mokrego.
Najbardziej popularne dachówki cementowe to
podwójna esówka i podwójna rzymska.
Dachówki cementowe sÈ lĝejsze od ceramicznych
– 1 m2 waĝy do 45 kg.

ceny brutto

Blachodachówki

25,9 zï/m2

ARECO-SWEDEN

IBF POLSKA

BLACHODACHÓWKA
model Vivaldi – powlekana
masa 1 m2: 4,6 kg
wymiary: 118 × 48,5–643,5 cm
kÈt nachylenia poïaci: dachy o nachyleniu
powyĝej 14°
kolorystyka: wg palety RAL
wysokoĂÊ fali: 23 mm
gwarancja: 10 lat

DACHÓWKA CEMENTOWA
model dachówka podwójna rzymska
masa 1 m2: 43 kg
wymiary: 42 × 33 cm
kÈt nachylenia dachu: 15–90˚
kolorystyka: ceglasta, czerwona,
brÈzowa, antracytowa, czarna
gwarancja: 30 lat

Blachodachówki dziÚki odpowiednim wytïoczeniom
bardzo przypominajÈ dachówki, a przy tym sÈ duĝo lĝejsze
fot. Bratex

25 zï/m2

Pokrycia z blachy sÈ lekkie, niepalne, odporne na
zmienne warunki atmosferyczne, a ich montaĝ jest
stosunkowo ïatwy i szybki, z wyjÈtkiem tradycyjnych
pokryÊ z blachy pïaskiej na rÈbek stojÈcy lub leĝÈcy –
te wymagajÈ duĝej fachowoĂci i doĂwiadczenia.
Arkusze blachy do krycia dachów mogÈ mieÊ róĝne wymiary. Produkuje siÚ wielkoformatowe panele szerokoĂci 80–120 cm i dïugoĂci nawet do 15 m,
które najlepiej nadajÈ siÚ na dachy o maïym spadku – dwuspadowe lub ïukowe. SÈ równieĝ elementy
drobnowymiarowe, polecane na dachy wielopoïaciowe z duĝÈ liczbÈ lukarn, okien poïaciowych, ko-

fot. Budmat

fot. Budmat

fot. Budmat

minów, czyli tam, gdzie elementy docina siÚ
i dopasowuje.
Dachy o prostym ksztaïcie – na przykïad
pulpitowe lub dwuspadowe – opïaca siÚ kryÊ
duĝymi panelami, np. blachodachówkÈ.
Dachy wielopoïaciowe, na przykïad kopertowe (czterospadowe), lub teĝ z licznymi zaïamaniami i lukarnami wymagajÈ uĝycia mniejszych elementów, aby ograniczyÊ koniecznoĂÊ
ich przycinania, a przez to – marnotrawienia
materiaïu, gdyĝ odciÚtych fragmentów blach,
gÈsiorów czy obróbek czÚsto nie udaje siÚ wykorzystaÊ. Im bardziej skomplikowany dach,
tym mniejsze elementy naleĝy wybieraÊ do
jego krycia. Do wstÚpnego krycia uĝywa siÚ
folii paroprzepuszczalnej.

fot. Rheinzink

Blacha pïaska wymaga sztywnego poszycia
z desek ukïadanych z odstÚpami od 2 do 5 cm
dla zapewnienia dobrej wentylacji przestrzeni
pod pokryciem. Deski powinny byÊ przykryte specjalnÈ trójwarstwowÈ matÈ, która bÚdzie
zapobiegaÊ wykraplaniu siÚ pary wodnej pod
blachÈ i w ten sposób chroniÊ jÈ przed korozjÈ.

fot. Icopal

Przykïady dachówek bitumicznych
fot. Icopal

Rodzaje blachy
Miedziana. Bardzo trwaïa – nawet do 300
lat, odporna na korozjÚ, z czasem pokrywa
siÚ patynÈ, która stanowi warstwÚ ochronnÈ,
choÊ w rejonach zanieczyszczonego powietrza blacha miedziana moĝe ulegaÊ korozji
chlorkowej, która szybko jÈ niszczy. Z blachy
miedzianej wykonuje siÚ pokrycia pïaskie na
rÈbek stojÈcy lub leĝÈcy. Miedě to najdroĝszy
metal stosowany w budownictwie.
Cynkowa. Ma wïaĂciwoĂci podobne do
miedzianej, a trwaïoĂÊ pokryÊ cynkowych
szacuje siÚ na 50–100 lat. Po pewnym cza-

fot. Lemminkainen/Lemcon

Pokrycia blaszane sÈ bardzo popularne wĂród inwestorów domków jednorodzinnych ze wzglÚdu na
atrakcyjny wyglÈd i umiarkowanÈ cenÚ

sie od uïoĝenia polakier dekoracyjny
powïoka cynku
blacha stalowa
krywa siÚ naturalnÈ
(rdzeñ)
warstwÈ ochronlakier ochronny
nÈ i zmienia kolor
z ĝywicy
na ciemno- lub sreepoksydowej
brzystoszary. Moĝna
kupiÊ duĝe arkusze
pïaskie i elementy
drobnowymiarowe.
Aluminiowa.
Najlĝejsze z powarstwy
lakier
podkïadowe
kryÊ blaszanych
podkïadowy
– 1,7–3 kg/m2.
Przekrój wielowarstwowej blachy powlekanej
Blachy aluminiowe
sÈ pokrywane róĝnymi powïokami ochronniejsza na uszkodzenia mechaniczne i pronymi; trwaïoĂÊ takich powïok oceniana jest
mieniowanie, ale kilka procent droĝsza.
PVDF – ma gruboĂÊ 27 lub 32 ŝm. Jest wyna 50 lat. Blacha aluminiowa nie jest tatrzymaïa i bardzo odporna na korozjÚ.
nim pokryciem, poniewaĝ sposób jej wyPural. Jedna z najlepszych powïok.
twarzania jest bardzo energochïonny. Ma
Antykorozyjna; ma gruboĂÊ 50 ŝm i jest barduĝÈ rozszerzalnoĂÊ termicznÈ, która moĝe
dzo odporna na zmienne warunki atmosfesprawiaÊ nieco kïopotów na poïaciach daryczne, uszkodzenia mechaniczne, promieniochowych powyĝej siedmiu metrów dïugowanie UV i starzenie, dlatego polecana
Ăci. Aluminium najczÚĂciej stosuje siÚ jako
w rejonach o duĝym zanieczyszczeniu Ărodordzeñ blachodachówek, choÊ produkuje siÚ
wiska. Blachy z powïokÈ z puralu sÈ droĝsze
teĝ aluminiowe blachy pïaskie.
Stalowa. Najtañsze, ale teĝ najmniej
ok. 45% od najtañszych blach ocynkowanych.
Posypka mineralna. Najlepsze powïoki
trwaïe z pokryÊ blaszanych to blachy ocyn– wykoñczone nimi blachy sÈ wprawdzie
kowane. Ich trwaïoĂÊ szacuje siÚ na 30–50
droĝsze nawet o kilkadziesiÈt procent od stanlat. Duĝo trwalsze sÈ blachy dodatkowo podardowych blachodachówek, ale za to majÈ
wlekane i pokryte foliÈ polietylenowÈ, która
najlepsze wïaĂciwoĂci uĝytkowe ze wszystzabezpiecza powierzchniÚ przed uszkodzekich innych blach; ograniczajÈ zsuwanie siÚ
niem lakieru dekoracyjnego.
Ăniegu, rozpraszajÈ Ăwiatïo, dziÚki czemu
Powïoki blach:
pokrycie mniej siÚ nagrzewa. MajÈ równieĝ
Poliestrowa – najpopularniejsza i najtañwïaĂciwoĂci grzybobójcze, które ograniczajÈ
sza powïoka standardowa. Jest bïyszczÈca i ma
rozwój mchów i pleĂni.
gruboĂÊ 25 lub 27 ŝm, czyli niewielkÈ; jest poDachówki bitumiczne
datna na zarysowanie, ale ma ĂredniÈ odporDachówki, inaczej gonty bitumiczne, to pasy
noĂÊ na promieniowanie UV, czyli na pïowiemodyfikowanej papy asfaltowej, powycinane
nie. UnowoczeĂniona jej wersja to powïoka
w prostokÈty, trójkÈty, trapezy, szeĂciokÈty lub
matowa gruboĂci 35 lub 50 ŝm; jest ona odpor-

fot. Lemminkainen/Lemcon

fot. Bratex

fot. Budmat

Róĝne rodzaje i kolory blachodachówek

29,88 zï/m

31,10 zï/m2

BUDMAT

EURONIT

BLACHODACHÓWKA
model Zefir – stalowa ocynkowana
z powïokÈ poliestrowÈ
masa 1 m²: 4,9 kg
wymiary: 118 × 130,5–650,5 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 9° (15%)
kolorystyka: 29 kolorów
gwarancja: 10 lat

DACHÓWKA CEMENTOWA
model klasyczna podwójna esówka
masa 1 m2: 40 kg
wymiary: 33,4 × 42 cm
kÈt nachylenia poïaci: ponad 22˚, a przy
zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeñ 16–22˚
kolorystyka: czerwieñ klasyczna, ciemny brÈz, ciemnoszary, ciemna czerwieñ
gwarancja: 30 lat

fot. Onduline
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Dachówki cieniowane dajÈ wraĝenie przestrzennoĂci pokrycia

”
RBEN

WIENERBERGER

DACHÓWKA CERAMICZNA
model Fleming – zakïadkowa
masa 1 m2: 41,58 kg
wymiary: 44 × 28 cm
kÈt nachylenia poïaci: zalecany 22°
(16° przy zastosowaniu dodatkowych
zabezpieczeñ)
kolorystyka: kasztanowa angobowana
gwarancja: 30 lat

DACHÓWKA CERAMICZNA
model Renesansowa L15
masa 1 m²: ok. 48,8 kg
wymiary: 45 × 28,2 cm
kÈt nachylenia poïaci: zalecany 22˚ (lub
16˚ przy zastosowaniu folii wstÚpnego krycia albo membrany)
kolorystyka: naturalna czerwieñ, angoby:
czerwona, brÈzowa,
antracytowa, grafitowa, angoby szlachetne: mahoniowa,
ceglasta, czarna, glazury: miodowa, wiĂniowa, niebieska,
zielona
gwarancja: 30 lat

47,25 zï/m2

ok. 72 zï/m2

CERABUD

PRUSZYSKI*

DACHÓWKA CERAMICZNA
model karpiówka
masa 1 m2: 64,75 kg
wymiary: 38 × 18 cm
kÈt nachylenia poïaci: powyĝej 31˚
kolorystyka: czerwona naturalna, angoba
czerwona
gwarancja: 30 lat

BLACHODACHÓWKA
model Bond exclusive z posypkÈ
masa 1 m2: 6,5 kg
wymiary: 95–102 × 45 cm
kÈt nachylenia poïaci: min. 12˚
kolorystyka: 6 kolorów podstawowych
i 6 z palety rozszerzonej
gwarancja: do 30 lat
*wyïÈczny dystrybutor
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fale. Uïoĝone na dachu przypominajÈ pokrycie z dachówek ceramicznych.
WaĝÈ niewiele – 3–16 kg/m2. Ze wzglÚdu na to, ĝe
majÈ maïe wymiary i sÈ elastyczne, poleca siÚ je na
strome, skomplikowane, ïamane dachy. atwo je teĝ
ukïadaÊ na poïaciach ïukowych, wolich oczkach, na
lukarnach i w zaïamaniach. Dachówki bitumiczne wystarczy kupiÊ z niewielkÈ nadwyĝkÈ, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ przyciÚtych elementów nadaje siÚ do wykorzystania, a wiÚc po uïoĝeniu pokrycia zostaje maïo odpadów.
Dachówka bitumiczna skïada siÚ zwykle z trzech
lub czterech warstw:
1) osnowa – to warstwa zbrojÈca, czyli rdzeñ dachówki; od niej zaleĝy elastycznoĂÊ i wytrzymaïoĂÊ
materiaïu,
2) izolacja z bitumu, czyli modyfikowany asfalt; pokrywa on z obu stron warstwÚ zbrojÈcÈ i peïni funkcjÚ izolacyjnÈ; jest tym skuteczniejsza, im
grubsza i im lepszej jakoĂci jest bitum,
3) warstwa spodnia – z folii polietylenowej – zapobiega sklejaniu siÚ pasów dachówki przed ich
uïoĝeniem,
4) warstwa wierzchnia, którÈ majÈ niektóre rodzaje dachówek bitumicznych: posypka z ïupka, bazaltu, kruszywa ceramicznego lub teĝ folia miedziana.
Dachówkami bitumicznymi moĝna kryÊ dachy
o nachyleniu od 12 do 80˚. WymagajÈ sztywnego
fot. Matizol

od 45,75 zï/m2

ceny brutto

43,85 zï/m2

Do krycia powierzchni krzywoliniowych czy stoĝkowych
nadajÈ siÚ tylko nieliczne
rodzaje dachówek

Dom pokryty dachówkÈ bitumicznÈ uïoĝonÈ we wzór „karpiówka”

Pokrycia dachowe

Pokrycia z materiaïów
naturalnych

osnowa z wïókna
szklanego
nasÈczona
bitumem

gruboziarnista
posypka
mineralna lub
ceramiczna

drobnoziarnista
posypka z piasku
kwarcowego
lub talku

Strzecha
Pokrycie znane od wieków,
a obecnie stosowane w udoskonalonej wersji – zabezpieczonej Ărodkami ogniochronnymi.
Dobrze wykonana strzecha ma

warstwy izolacyjne
z masy bitumicznej

styczne i termoizolacyjne – jeĂli ma gruboĂÊ 25–40 cm, to jej
wspóïczynnik przenikania ciepïa U = 0,17–0,27 W/(m2·K).
Strzecha jest doĂÊ ciÚĝka

fot. Strzechart

bardzo dobre wïaĂciwoĂci akuWarstwowa budowa dachówki bitumicznej

KryjÈc dach strzechÈ, moĝna wykonaÊ zaokrÈglone poïÈczenia poïaci dachowych

– waĝy nawet 80 kg/m2. Pokrycie to jest ostatnio modne, uznaje siÚ je nawet za luksusowe, i nic w tym dziwnego, bo wymaga bardzo dobrych fachowców i jest bardzo kosztowne. TrwaïoĂÊ strzechy szacuje siÚ na
50–80 lat, a dobrzej uïoĝonej i pielÚgnowanej – nawet do 100. StrzechÈ
moĝna kryÊ dachy o nachyleniu powyĝej 45% – najlepiej 50–55%.
Gonty drewniane
Dawniej popularny materiaï
pokryciowy, obecnie stosowany rzadko, zazwyczaj w domach nawiÈzujÈcych do ar-

i gïadkiego podïoĝa z desek ïÈczonych na wpust albo z pïyt OSB, do
którego mocuje siÚ je gwoědziami papiakami.
Dachówki na wierzchniej stronie majÈ paski asfaltu modyfikowanego lub posmarowane sÈ klejem bitumicznym. Gdy zostanÈ uïoĝone na
dachu, sklejajÈ siÚ w wyniku tzw. samowulkanizacji, do czego wystarczy sïoneczna pogoda i temperatura powyĝej 5˚C. Gdy jest zimniej, dekarze podgrzewajÈ dachówki bitumiczne palnikiem. DziÚki takiemu
poïÈczeniu nie odklejajÈ siÚ one nawet podczas silnego wiatru.
W porównaniu z innymi pokryciami dachówki bitumiczne sÈ stosunkowo drogie, poniewaĝ wymagajÈ peïnego podkïadu z desek lub
pïyt OSB, a na dachach o niewielkich nachyleniu równieĝ uïoĝenia
warstwy papy podkïadowej. TrwaïoĂÊ takich pokryÊ obliczana jest na
10–40 lat.

chitektury regionalnej lub

REKLAMA

o przekroju wydïuĝonego trójkÈta równoramiennego, dïugie na 40–60 cm, szerokie na
6–14 cm. MajÈ wyĝïobiony
wpust wzdïuĝ grubszej krawÚ-

fot. Roof Reed

dworkowej. Gont to deseczki

Dachy kryte gontem nadajÈ domom tradycyjny wyglÈd

dzi. Dawniej gonty ciÚto przez rozïupywanie drewna, obecnie uĝywa siÚ

PIANKA
zamiast PAPY

nieco mniej trwaïych gontów ciÚtych maszynowo i impregnowanych, aby
siÚ nie paczyïy i nie pÚkaïy. Pokrycie z gontów przybija siÚ do ïat. Na dachach stromych (powyĝej 45° nachylenia) ukïada siÚ dwie warstwy, a na
dachach o mniejszym nachyleniu (poniĝej 38˚) oraz w koszach i w pasach
przyokapowych – trzy warstwy gontów.
Wióry osikowe
To naturalne pokrycie dachowe jest znane od dawna,
a obecnie tañsze od strzechy
i gontów drewnianych. PoïaÊ
skowana lub tylko oïacona.
Wióry ukïada siÚ w 5–11 warstwach i przybija do poszycia.
Moĝna nimi kryÊ dachy o nachyleniu powyĝej 30°, choÊ lepiej, by nachylenie byïo wiÚk-

fot. Roof Reed

dachu moĝe byÊ w peïni ode-

Wiórki osikowe nie sÈ drogim pokryciem
i dobrze wyglÈdajÈ na dachach domów
wiejskich

sze – powyĝej 40°. JeĂli wióry sÈ dobrze uïoĝone i zaimpregnowane, ich
trwaïoĂÊ wynosi ok. 40 lat. Warunkiem jest, ĝe dom nie stoi w otoczeniu drzew: zalegajÈce na pokryciu liĂcie mogÈ je zniszczyÊ nawet w ciÈgu kilku lat.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Dworcowa 15a
tel.: 032 214 45 80, www.dach.pl, e-mail: termopian@termopian.com.pl

BUDUJEMY DOM

9/2009

191

