
BUDUJEMY DOM 9/2009186

WYBIERAMY I KUPUJEMY

WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Pokrycia 

    dachowe

Olimpia Wolf

Pokrycie dachu trzeba do-

biera  nie tylko do k ta jego 

nachylenia i kszta tu, ale te

do strefy klimatycznej, w jakiej 

staje dom. Wybór l ejszego 

pokrycia nie musi oznacza , e

koszty b d  mniejsze, bo trze-

ba pod nie u y  solidniejszego 

podk adu, aby dach wytrzyma

obci enie wiatrem i niegiem.
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przykry  dom?
Co pod pokrycie?Co pod pokrycie?
Pod pokrycia lekkie – dachówki bitumicz-
ne i blach  – uk ada si  poszycie pe ne, 
mocuj c do krokwi:
– deski grubo ci 19–25 mm albo 
– sklejk  wodoodporn  grubo ci 12–18 mm 
albo
– p yty OSB grubo ci 15–22 mm.
Pod pokrycia ci kie – dachówki i trzci-
n  – oraz pod blachodachówki i gont drew-
niany stosuje si  ruszt z at drewnianych 
przybijanych do krokwi; najcz ciej stosuje 
si aty o wysoko ci 25–40 cm i szeroko ci
38–60 mm w rozstawie co 30–40 cm. 

Na dachach o skomplikowanym kszta cie, a wi c o licznych za amaniach dobrze 

sprawdzaj  si  pokrycia z niewielkich elementów – gonty bitumiczne lub dachówki. 

Dachy proste, dwuspadowe mo na pokrywa  materia ami w du ych p ytach, takimi jak 

blachodachówka.

Dachy o ma ym spadku, na których pokrycie z dachówek by oby niewystarczaj co 

szczelne, lepiej pokrywa  blach .

Pokrycia z dachówek i wiórów osikowych nie zaleca si  w miejscach, gdzie jest du o

drzew: dachówki pokryj  si  szybko mchem i porostami, a wióry po kilku latach prawdo-

podobnie trzeba b dzie wymienia  na nowe.

Na terenach nadmorskich i przemys owych powietrze zawiera zwi zki, które przyspie-

szaj  korozj  metali, je li zatem zale y nam na pokryciu blaszanym, warto wybra  takie, 

które ma dobr  pow ok  zabezpieczaj c .

Licz c koszty krycia dachu, powinno si  zawsze uwzgl dni  koszt elementów uzupe -

niaj cych – dachówek kalenicowych i po ówkowych, kominków wentylacyjnych i g -

siorów, które s  do  wysokie – tym wy sze, im bardziej skomplikowany jest kszta t da-

chu. Najwi cej kosztuj  dodatkowe akcesoria do pokry  z dachówek, mniej – do pokrycia 

z blachy, a najmniej – do pokrycia z gontów bitumicznych. Dlatego przed zamówieniem 

materia u warto poprosi  sprzedawc  o sporz dzenie pe nego wykazu cen.

Dachówki
Wymagania co do nachylenia dachu s  takie same w przypadku dachówek ceramicz-

nych, jak i cementowych – najlepiej uk ada  je na dachach o k cie nachylenia po aci mi -

dzy 30 a 60 .̊ W podobny sposób równie  si  je uk ada.  

Dachówki warto kupowa  z pewnym zapasem, poniewa  ewentualne straty w trans-

porcie, uszkodzenia na budowie lub gotowego pokrycia spowoduj , e zajdzie potrzeba 

zu ycia wi kszej ich liczby. Mo e si  zdarzy , e dokupione pó niej b d  si  ró ni  od-

cieniem i nasyceniem koloru od u o onych na dachu.

folia
paroprzepuszczalna

folia
paroizolacyjna

we na mineralna
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Dachówki ceramiczne

Jedno z najstarszych i jedno z najci szych 

pokry  dachowych: 1 m2 wa y od 35 do 80 kg. 

S  niepalne i bardzo odporne na zmiany wa-

runków atmosferycznych. Maj  niewielk  na-

si kliwo  – 2% i du  mrozoodporno . S

bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne 

– grad ani uderzenia przedmiotami niesiony-

mi przez wiatr zazwyczaj nie powoduj ad-

nych uszkodze  pokrycia. 

 Dachówki maj  niewielkie wymiary – sze-

roko  15–25 cm i d ugo  25–40 cm – dla-

tego mo na nimi kry  wielopo aciowe dachy 

o skomplikowanych kszta tach, tak e krzy-

woliniowych, jak tzw. wole oczka, czyli lu-

karny o pó kolistym kszta cie. Dzi ki temu, 

e dachówki s  niewielkie, powstaje minimal-

na ilo  odpadów. 

Pokrycie z dachówek jest ci kie – 35–75 kg/m2,

wi c wymaga odpowiedniego zaprojektowa-

nia wi by dachowej. Ewentualn  zmian  po-

krycia (na przyk ad z pokrycia l ejszego na da-

chówki, a nawet zmian  rodzaju dachówek) 

trzeba zawsze skonsultowa  z konstruktorem.

Dzi ki znacznej masie pokrycie z dachówek 

dobrze t umi odg osy deszczu i ha asy dobie-

gaj ce z pobliskich dróg, jest te  odporne na 

promieniowanie UV. 

Typy

Zak adkowe

– du e dachówki 

o profilowanym prze-

kroju lub p askim 

kszta cie z wyt oczo-

nymi na dwóch kra-

w dziach – górnej 

i bocznej – zamka-

mi, które u atwiaj

monta  i poprawiaj

szczelno  pokrycia. 

Podczas uk adania 

ich spodnie zacze-

py zahacza si  o aty da-

chowe. 

Esówki – inaczej 

holenderki, przekro-

jem poprzecznym 

przypominaj  liter

S; podczas uk adania 

ich spodnie, wyprofi-

lowane zaczepy zaha-

cza si  o aty.

Karpiówki

– s  p askie 

i nie maj  zamków; 

wyprofilowany nosek 

na ich dolnej powierzchni 

zahacza si

o at ; wi kszo

z karpiówek ma 

fabrycznie wyko-

nane dwa otwo-

ry, aby mo na 

by o mocowa

je klamrami lub 

wkr tami.

Mnich-mniszka – dachówki o dwóch 

kszta tach przystosowane do uk adania pa-

rami: górn , zwan  mnichem, uk ada si  na 

dolnej – zwan  mniszk . Dachówki mocu-

je si  do at drutem lub specjalnymi klamra-

mi. Uk adanie pokrycia jest bardzo trudne, 

wi c trzeba je po-

wierzy  dobrej, do-

wiadczonej eki-

pie. Pokrycie 

z mnich-mniszki 

jest drogie, ale bar-

dzo adne i doskonale 

pasuje do domów 

o tradycyjnej architek-

turze. Dachówki pro-

dukuje si  równie

w odmianach atwiejszych do monta u, np. 

z zamkami bocznymi. S  te  dachówki za-

k adkowe, które imituj  mnicha-mniszk .

Rodzaje

Naturalne – wyra-

biane z surowej gliny, 

maj  powierzchni

porowat , matow

i s  umiarkowa-

nie nasi kliwe. 

Naturalne odcie-

nie czerwieni mog

by  zró nicowane, za-

le nie od zawarto ci 

zwi zków elaza 

w surowcu.

Angobowane

– przed wypalaniem 

pokrywane p ynn

glink  z dodatkiem 

barwników natural-

nych, dzi ki czemu 

ich powierzchnia jest 

mniej porowata i nie 

porastaj  tak atwo glo-

nami i mchem jak dachówki 

naturalne. Produkowane 

w odcieniach czerwieni 

i miedzi, br zu, ó cieni, 

a tak e niebieskie, zielone 

i czarne.

Glazurowane – po 

wypaleniu powleka-

ne bezbarwnym lub ko-

lorowym szkliwem i po-

nownie wypalane, dzi ki 

temu ich powierzchnia jest g adka i l ni ca; s

najmniej nasi kliwe i najbardziej odporne na 

zabrudzenia, maj  te  najwi cej odcieni.

Dachówki cementowe

Produkuje si  je z mieszaniny cementu i pia-

sku kwarcowego z wod  oraz z dodatkiem pig-

mentów. W a ciwo ci takie jak trwa o , mro-

 Dach kryty dachówk  u o on  w usk , na rod-
ku wida  g siory, czyli elementy, które uk ada si
m.in. na po czeniu dwóch po aci dachowych

Esówki

Karpiówki

Zak adkowe

Mnich-mniszka

Esówka naturalna

Zak adkowa dachów-
ka angobowana

Karpiówka 
glazurowana

Dachówki brzegowe mocuje si  bezpo rednio 
do at 
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od 23 z /m2

IZOLACJA-MATIZOL

DACHÓWKA BITUMICZNA
model Gonty asfaltowe MATIZOL 

– heksagonalny

masa 1 m2: ok. 8,5 kg
wymiary: 100 × 32 cm
k t nachylenia po aci:  12–75˚
kolor: cieniowany bordo, cieniowany 
ziele , bordo, ziele , br z
gwarancja: 15 lat

24,75 z /m2

KROLL POLSKA

BLACHA POWLEKANA
model  Kroll PLUS 14/350

masa 1 m2: 4,5 kg
wymiary:  118,5 × 600 cm  
k t nachylenia po aci: min. 14˚
kolorystyka:  22 barwy w ofercie
gwarancja: 10–30 lat

od 20,40 z /m2

BRATEX

BLACHODACHÓWKA
model Hestia – powlekana

masa 1m2: 3,83 kg
wymiary: 119,3 × 50–470 cm 
k t nachylenia po aci: min. 12,5˚
kolorystyka: 47 kolorów
wysoko  fali: wys. profilu 43 mm
gwarancja: 10–30 lat

25,9 z /m2

IBF POLSKA

DACHÓWKA CEMENTOWA
model dachówka podwójna rzymska

masa 1 m2: 43 kg
wymiary: 42 × 33 cm
k t nachylenia dachu: 15–90˚
kolorystyka: ceglasta, czerwona, 
br zowa, antracytowa, czarna
gwarancja: 30 lat

25 z /m2

ARECO-SWEDEN

BLACHODACHÓWKA
model Vivaldi – powlekana

masa 1 m2: 4,6 kg
wymiary: 118 × 48,5–643,5 cm
k t nachylenia po aci: dachy o nachyleniu 
powy ej 14°
kolorystyka: wg palety RAL
wysoko  fali: 23 mm
gwarancja: 10 lat

od 22 z /m2

IZOLACJA-MATIZOL

DACHÓWKA BITUMICZNA
model Gonty asfaltowe MATIZOL 

– karpiówka

masa 1 m2:  ok. 9,0 kg
wymiary: 100 × 34 cm
k t nachylenia po aci:  12–75˚
kolorystyka: bordo, ziele , grafit, br z,
melan  bordo
gwarancja: 15 lat
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zoodporno  i nienasi kliwo  maj  zbli one do 

dachówek ceramicznych. Nie ró ni  si  te  od nich 

wygl dem, dlatego tylko specjalista mo e z bliska 

rozpozna , z jakich dachówek jest wykonane gotowe 

pokrycie. 

Dachówki cementowe s  wi ksze od ceramicznych 

– maj  zwykle 42 cm d ugo ci i 33 szeroko ci, na je-

den m2 wystarczy ok. 10 sztuk. S  równie  ta sze, 

poniewa  do ich produkcji nie potrzeba takich nak a-

dów energii jakiego wymaga wypalanie gliny. Przez 

barwienie w masie nadaje si  im kolor. Malowanie 

zabezpiecza chropowat  powierzchni  przed zabru-

dzeniem. Dachówki pokryte farbami akrylowo-po-

limerowymi maj  wi kszy po ysk, a farbami z na-

b yszczaczem nadaj  dachowi wygl d mokrego. 

Najbardziej popularne dachówki cementowe to 

podwójna esówka i podwójna rzymska. 

Dachówki cementowe s  l ejsze od ceramicznych 

– 1 m2 wa y do 45 kg.

Blachodachówki
Pokrycia z blachy s  lekkie, niepalne, odporne na 

zmienne warunki atmosferyczne, a ich monta  jest 

stosunkowo atwy i szybki, z wyj tkiem tradycyjnych 

pokry  z blachy p askiej na r bek stoj cy lub le cy – 

te wymagaj  du ej fachowo ci i do wiadczenia.

Arkusze blachy do krycia dachów mog  mie  ró -

ne wymiary. Produkuje si  wielkoformatowe pane-

le szeroko ci 80–120 cm i d ugo ci nawet do 15 m, 

które najlepiej nadaj  si  na dachy o ma ym spad-

ku – dwuspadowe lub ukowe. S  równie  elementy 

drobnowymiarowe, polecane na dachy wielopo a-

ciowe z du  liczb  lukarn, okien po aciowych, ko-

 Dachówki cementowe 
nie wymagaj adnych 
zabiegów konserwacyjnych 
podczas eksploatacji

 Blachodachówki dzi ki odpowiednim wyt oczeniom 
bardzo przypominaj  dachówki, a przy tym s  du o l ejsze
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minów, czyli tam, gdzie elementy docina si

i dopasowuje.

Dachy o prostym kszta cie – na przyk ad 

pulpitowe lub dwuspadowe – op aca si  kry

du ymi panelami, np. blachodachówk .

Dachy wielopo aciowe, na przyk ad koperto-

we (czterospadowe), lub te  z licznymi za a-

maniami i lukarnami wymagaj  u ycia mniej-

szych elementów, aby ograniczy  konieczno

ich przycinania, a przez to – marnotrawienia 

materia u, gdy  odci tych fragmentów blach, 

g siorów czy obróbek cz sto nie udaje si  wy-

korzysta . Im bardziej skomplikowany dach, 

tym mniejsze elementy nale y wybiera  do 

jego krycia. Do wst pnego krycia u ywa si

folii paroprzepuszczalnej.

 Blacha p aska wymaga sztywnego poszycia 

z desek uk adanych z odst pami od 2 do 5 cm 

dla zapewnienia dobrej wentylacji przestrzeni 

pod pokryciem. Deski powinny by  przykry-

te specjaln  trójwarstwow  mat , która b dzie 

zapobiega  wykraplaniu si  pary wodnej pod 

blach  i w ten sposób chroni  j  przed korozj .

Rodzaje blachy

Miedziana. Bardzo trwa a – nawet do 300 

lat, odporna na korozj , z czasem pokrywa 

si  patyn , która stanowi warstw  ochronn ,

cho  w rejonach zanieczyszczonego powie-

trza blacha miedziana mo e ulega  korozji 

chlorkowej, która szybko j  niszczy. Z blachy 

miedzianej wykonuje si  pokrycia p askie na 

r bek stoj cy lub le cy. Mied  to najdro szy 

metal stosowany w budownictwie.

Cynkowa. Ma w a ciwo ci podobne do 

miedzianej, a trwa o  pokry  cynkowych 

szacuje si  na 50–100 lat. Po pewnym cza-

sie od u o enia po-

krywa si  naturaln

warstw  ochron-

n  i zmienia kolor 

na ciemno- lub sre-

brzystoszary. Mo na 

kupi  du e arkusze 

p askie i elementy 

drobnowymiarowe. 

Aluminiowa. 

Najl ejsze z po-

kry  blaszanych 

– 1,7–3 kg/m2.

Blachy aluminiowe 

s  pokrywane ró nymi pow okami ochron-

nymi; trwa o  takich pow ok oceniana jest 

na 50 lat. Blacha aluminiowa nie jest ta-

nim pokryciem, poniewa  sposób jej wy-

twarzania jest bardzo energoch onny. Ma 

du  rozszerzalno  termiczn , która mo e

sprawia  nieco k opotów na po aciach da-

chowych powy ej siedmiu metrów d ugo-

ci. Aluminium najcz ciej stosuje si  jako 

rdze  blachodachówek, cho  produkuje si

te  aluminiowe blachy p askie.

Stalowa. Najta sze, ale te  najmniej 

trwa e z pokry  blaszanych to blachy ocyn-

kowane. Ich trwa o  szacuje si  na 30–50 

lat. Du o trwalsze s  blachy dodatkowo po-

wlekane i pokryte foli  polietylenow , która 

zabezpiecza powierzchni  przed uszkodze-

niem lakieru dekoracyjnego.

Pow oki blach:

Poliestrowa – najpopularniejsza i najta -

sza pow oka standardowa. Jest b yszcz ca i ma 

grubo  25 lub 27 m, czyli niewielk ; jest po-

datna na zarysowanie, ale ma redni  odpor-

no  na promieniowanie UV, czyli na p owie-

nie. Unowocze niona jej wersja to pow oka 

matowa grubo ci 35 lub 50 m; jest ona odpor-

niejsza na uszkodzenia mechaniczne i pro-

mieniowanie, ale kilka procent dro sza. 

PVDF – ma grubo  27 lub 32 m. Jest wy-

trzyma a i bardzo odporna na korozj .

Pural. Jedna z najlepszych pow ok. 

Antykorozyjna; ma grubo  50 m i jest bar-

dzo odporna na zmienne warunki atmosfe-

ryczne, uszkodzenia mechaniczne, promienio-

wanie UV i starzenie, dlatego polecana 

w rejonach o du ym zanieczyszczeniu rodo-

wiska. Blachy z pow ok  z puralu s  dro sze 

ok. 45% od najta szych blach ocynkowanych.

Posypka mineralna. Najlepsze pow oki 

– wyko czone nimi blachy s  wprawdzie 

dro sze nawet o kilkadziesi t procent od stan-

dardowych blachodachówek, ale za to maj

najlepsze w a ciwo ci u ytkowe ze wszyst-

kich innych blach; ograniczaj  zsuwanie si

niegu, rozpraszaj wiat o, dzi ki czemu 

pokrycie mniej si  nagrzewa. Maj  równie

w a ciwo ci grzybobójcze, które ograniczaj

rozwój mchów i ple ni.

Dachówki bitumiczne
Dachówki, inaczej gonty bitumiczne, to pasy 

modyfikowanej papy asfaltowej, powycinane 

w prostok ty, trójk ty, trapezy, sze ciok ty lub 

 Ró ne rodzaje i kolory blachodachówek

blacha stalowa 

(rdze )

lakier ochronny 

z ywicy 

epoksydowej

pow oka cynku

warstwy 

podk adowe

lakier dekoracyjny

lakier 

podk adowy

Przekrój wielowarstwowej blachy powlekanej

Pokrycia blaszane s  bardzo popularne w ród in-

westorów domków jednorodzinnych ze wzgl du na 

atrakcyjny wygl d i umiarkowan  cen

 Przyk ady dachówek bitumicznych
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fale. U o one na dachu przypominaj  pokrycie z dachó-

wek ceramicznych.

Wa  niewiele – 3–16 kg/m2. Ze wzgl du na to, e

maj  ma e wymiary i s  elastyczne, poleca si  je na 

strome, skomplikowane, amane dachy. atwo je te

uk ada  na po aciach ukowych, wolich oczkach, na 

lukarnach i w za amaniach. Dachówki bitumiczne wy-

starczy kupi  z niewielk  nadwy k , poniewa  wi k-

szo  przyci tych elementów nadaje si  do wykorzysta-

nia, a wi c po u o eniu pokrycia zostaje ma o odpadów. 

Dachówka bitumiczna sk ada si  zwykle z trzech 

lub czterech warstw:

1) osnowa – to warstwa zbroj ca, czyli rdze  da-

chówki; od niej zale y elastyczno  i wytrzyma o

materia u,

2) izolacja z bitumu, czyli modyfikowany as-

falt; pokrywa on z obu stron warstw  zbroj c  i pe -

ni funkcj  izolacyjn ; jest tym skuteczniejsza, im 

grubsza i im lepszej jako ci jest bitum,

3) warstwa spodnia – z folii polietylenowej – za-

pobiega sklejaniu si  pasów dachówki przed ich 

u o eniem,

4) warstwa wierzchnia, któr  maj  niektóre rodza-

je dachówek bitumicznych: posypka z upka, bazal-

tu, kruszywa ceramicznego lub te  folia miedziana.

Dachówkami bitumicznymi mo na kry  dachy 

o nachyleniu od 12 do 80 .̊ Wymagaj  sztywnego 

43,85 z /m2

R BEN

DACHÓWKA CERAMICZNA
model Fleming – zak adkowa

masa 1 m2: 41,58 kg
wymiary: 44 × 28 cm
k t nachylenia po aci: zalecany 22° 
(16° przy zastosowaniu dodatkowych 
zabezpiecze )
kolorystyka: kasztanowa angobowana
gwarancja: 30 lat

od 45,75 z /m2

WIENERBERGER

DACHÓWKA CERAMICZNA
model Renesansowa L15

masa 1 m²: ok. 48,8 kg
wymiary: 45 × 28,2 cm
k t nachylenia po aci: zalecany 22˚ (lub 
16˚ przy zastosowaniu folii wst pnego kry-
cia albo membrany)
kolorystyka: naturalna czerwie , angoby: 
czerwona, br zowa, 
antracytowa, grafi-
towa, angoby szla-
chetne: mahoniowa, 
ceglasta, czarna, gla-
zury: miodowa, wi-
niowa, niebieska, 

zielona
gwarancja: 30 lat

29,88 z /m2

BUDMAT

BLACHODACHÓWKA
model Zefir – stalowa ocynkowana  

z pow ok  poliestrow

masa 1 m²: 4,9 kg
wymiary: 118 × 130,5–650,5 cm
k t nachylenia po aci: min. 9° (15%)
kolorystyka: 29 kolorów
gwarancja: 10 lat

ok. 72 z /m2

PRUSZY SKI*

BLACHODACHÓWKA
model Bond exclusive z posypk

masa 1 m2: 6,5 kg
wymiary: 95–102 × 45 cm
k t nachylenia po aci: min. 12˚
kolorystyka: 6 kolorów podstawowych 
i 6 z palety rozszerzonej
gwarancja: do 30 lat

47,25 z /m2

CERABUD

DACHÓWKA CERAMICZNA
model karpiówka

masa 1 m2: 64,75 kg
wymiary: 38 × 18 cm
k t nachylenia po aci: powy ej 31˚
kolorystyka: czerwona naturalna, angoba 
czerwona
gwarancja: 30 lat

31,10 z /m2

EURONIT

DACHÓWKA CEMENTOWA
model klasyczna podwójna esówka

masa 1 m2: 40 kg 
wymiary: 33,4 × 42 cm
k t nachylenia po aci: ponad 22 ,̊ a przy 
zastosowaniu dodatkowych zabezpie-
cze  16–22˚
kolorystyka: czerwie  klasyczna, ciem-
ny br z, ciemnoszary, ciemna czerwie
gwarancja: 30 lat
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 Dom pokryty dachówk  bitumicz-
n  u o on  we wzór „karpiówka”

Dachówki cieniowane daj  wra enie przestrzenno-

ci pokrycia

Do krycia powierzchni krzywo-

liniowych czy sto kowych 

nadaj  si  tylko nieliczne 

rodzaje dachówek
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i g adkiego pod o a z desek czonych na wpust albo z p yt OSB, do 

którego mocuje si  je gwo dziami papiakami.

 Dachówki na wierzchniej stronie maj  paski asfaltu modyfikowane-

go lub posmarowane s  klejem bitumicznym. Gdy zostan  u o one na 

dachu, sklejaj  si  w wyniku tzw. samowulkanizacji, do czego wystar-

czy s oneczna pogoda i temperatura powy ej 5˚C. Gdy jest zimniej, de-

karze podgrzewaj  dachówki bitumiczne palnikiem. Dzi ki takiemu 

po czeniu nie odklejaj  si  one nawet podczas silnego wiatru. 

 W porównaniu z innymi pokryciami dachówki bitumiczne s  sto-

sunkowo drogie, poniewa  wymagaj  pe nego podk adu z desek lub 

p yt OSB, a na dachach o niewielkich nachyleniu równie  u o enia 

warstwy papy podk adowej. Trwa o  takich pokry  obliczana jest na 

10–40 lat. 

Strzecha

Pokrycie znane od wieków, 

a obecnie stosowane w udosko-

nalonej wersji – zabezpieczo-

nej rodkami ogniochronnymi. 

Dobrze wykonana strzecha ma 

bardzo dobre w a ciwo ci aku-

styczne i termoizolacyjne – je-

li ma grubo  25–40 cm, to jej 

wspó czynnik przenikania cie-

p a U = 0,17–0,27 W/(m2·K). 

Strzecha jest do  ci ka 

– wa y nawet 80 kg/m2. Pokrycie to jest ostatnio modne, uznaje si  je na-

wet za luksusowe, i nic w tym dziwnego, bo wymaga bardzo dobrych fa-

chowców i jest bardzo kosztowne. Trwa o  strzechy szacuje si  na 

50–80 lat, a dobrzej u o onej i piel gnowanej – nawet do 100. Strzech

mo na kry  dachy o nachyleniu powy ej 45% – najlepiej 50–55%.

Gonty drewniane

Dawniej popularny materia

pokryciowy, obecnie stoso-

wany rzadko, zazwyczaj w do-

mach nawi zuj cych do ar-

chitektury regionalnej lub 

dworkowej. Gont to deseczki 

o przekroju wyd u onego trój-

k ta równoramiennego, d u-

gie na 40–60 cm, szerokie na 

6–14 cm. Maj  wy obiony 

wpust wzd u  grubszej kraw -

dzi. Dawniej gonty ci to przez roz upywanie drewna, obecnie u ywa si

nieco mniej trwa ych gontów ci tych maszynowo i impregnowanych, aby 

si  nie paczy y i nie p ka y. Pokrycie z gontów przybija si  do at. Na da-

chach stromych (powy ej 45° nachylenia) uk ada si  dwie warstwy, a na 

dachach o mniejszym nachyleniu (poni ej 38˚) oraz w koszach i w pasach 

przyokapowych – trzy warstwy gontów.

Wióry osikowe

To naturalne pokrycie dacho-

we jest znane od dawna, 

a obecnie ta sze od strzechy 

i gontów drewnianych. Po a

dachu mo e by  w pe ni ode-

skowana lub tylko o acona. 

Wióry uk ada si  w 5–11 war-

stwach i przybija do poszycia. 

Mo na nimi kry  dachy o na-

chyleniu powy ej 30°, cho  le-

piej, by nachylenie by o wi k-

sze – powy ej 40°. Je li wióry s  dobrze u o one i zaimpregnowane, ich 

trwa o  wynosi ok. 40 lat. Warunkiem jest, e dom nie stoi w otocze-

niu drzew: zalegaj ce na pokryciu li cie mog  je zniszczy  nawet w ci -

gu kilku lat.

Pokrycia z materia ów 
naturalnych

Kryj c dach strzech , mo na wykona  za-

okr glone po czenia po aci dachowych

Dachy kryte gontem nadaj  domom trady-

cyjny wygl d

Wiórki osikowe nie s  drogim pokryciem 

i dobrze wygl daj  na dachach domów 

wiejskich

Warstwowa budowa dachówki bitumicznej

gruboziarnista 

posypka 

mineralna lub 

ceramiczna

osnowa z w ókna 

szklanego 

nas czona 

bitumem

warstwy izolacyjne 

z masy bitumicznej

drobnoziarnista 

posypka z piasku 

kwarcowego 

lub talku
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43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Dworcowa 15a

tel.: 032 214 45 80, www.dach.pl, e-mail: termopian@termopian.com.pl
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