DYLEMATY

WïaĂnie szukamy dla siebie
odpowiedniego projektu
domu. Rozwaĝamy rozmaite
rozwiÈzania, w tym takĝe
róĝne rodzaje pokrycia
dachu. Najbardziej podobajÈ
siÚ nam dachówki karpiówki
i gonty bitumiczne. Wiem, ĝe
dachówki sÈ ciÚĝkie, a gonty
lekkie. Czy wiÚěba pod te
ostatnie moĝe byÊ sïabsza,
a wiÚc i tañsza?

Ceramika
czy

Pokrycia dachowe
Katarzyna OlÚdzka

CiÚĝar pokrycia to tylko jeden ze skïadników caïkowitego obciÈĝenia konstrukcji
dachu. WiÚěba pod lekkie pokrycia – na
przykïad gonty bitumiczne – musi przenosiÊ
takie same obciÈĝenia Ăniegiem i wiatrem,
jak wiÚěba děwigajÈca ciÚĝkie dachówki.
Pod lekkie gonty niezbÚdne jest teĝ sztywne
i równe poszycie z desek lub pïyt drewnopochodnych, podczas gdy pod dachówki
wystarczajÈ ïaty i kontrïaty.
W praktyce róĝnice do 20% w wymiarach
i ciÚĝarze elementów konstrukcyjnych wiÚěby nie majÈ istotnego znaczenia dla rzeczywistej noĂnoĂci konstrukcji. Istotniejsza jest
jakoĂÊ uĝytego drewna i sposób wykonania
poïÈczeñ.
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Dachówki ceramiczne
To jedne z najstarszych pokryÊ dachowych
– wciÈĝ bardzo popularne. Wypala siÚ je
z gliny z domieszkami kwarcu lub mÈczki
ceglanej. SÈ najciÚĝszym pokryciem dachu
– 1 m2 waĝy od 35 do 80 kg. Dachówki
ceramiczne sÈ bardzo trwaïe – pokrycia
na starych domach majÈ nierzadko ponad 100 lat.
Tradycyjnie dachówki produkowano
w naturalnej, rudoczerwonej barwie
wypalonej gliny. Obecnie, dziÚki
barwieniu w masie lub pokrywaniu
barwnymi powïokami, produkuje siÚ
dachówki w róĝnych odmianach
i kolorach.

Naturalne. MajÈ barwÚ ceglastÈ o odcieniu zaleĝnym od zïoĝa, z którego pochodzi
glina, zatem nawet w jednej partii mogÈ
wystÈpiÊ róĝnice w intensywnoĂci lub
odcieniu barwy. Dachówki naturalne sÈ
najmniej odporne na porastanie mchem,
a ich barwa moĝe siÚ z czasem zmieniaÊ,
na przykïad w miejscach, gdzie na dachu
gromadzÈ siÚ liĂcie.
Angobowane. Przed wypaleniem
pokrywane sÈ polewÈ ze szlachetnej
glinki – angobÈ kwarcowÈ, która
powoduje, ĝe powierzchnia dachówki
staje siÚ bïyszczÈca. Zapobiega to miÚdzy
innymi porastaniu mchem. DziÚki dodaniu
do polewy barwników

fot. Wienerberger

PYTANIE CZYTELNIKA

Pokrycia dachowe
Porównanie obciÈĝeñ dachu

fot. Wienerberger

Rodzaje dachówek
ceramicznych
Karpiówka. Ksztaïtem przypomina rybiÈ ïuskÚ. Ukïada siÚ
jÈ na dwa sposoby – w tzw. „ïuskÚ” (kaĝdy rzÈd dachówek wisi
na pojedynczej ïacie), w tzw.
„koronkÚ” (na jednej ïacie wiszÈ
dwa rzÚdy przesuniÚte wzglÚdem siebie o póï dachówki).
Masa 1 m2 pokrycia pojedynczego – ok. 45 kg, a krycia podwójnego – 80 kg.
Holenderka, inaczej esówka.
W przekroju poprzecznym przypomina literÚ „s”. Poszczególne
modele mogÈ siÚ róĝniÊ proporcjami czÚĂci pïaskiej do wypukïej (fali). Dachówki mogÈ
byÊ pojedyncze lub podwójne
– z jednym lub dwoma grzbietami. DziÚki zakrzywieniu powierzchni esówki woda spïywa
z niej szybciej niĝ z dachówek
pïaskich, a zakïad zachodzÈcych
na siebie dachówek umoĝliwia
ich szczelne poïÈczenie.
Mnich – mniszka. Dachówki
dwuczÚĂciowe, które ksztaïtem
przypominajÈ przepoïowiony
ukoĂnie cylinder. Na wklÚsïe
mniszki kïadzie siÚ wypukïe
mnichy, które do ïat mocuje
siÚ klamrami lub drutem.
Marsylka, zwana teĝ dachówkÈ zakïadkowÈ. To dachówka z dwoma podïuĝnymi
wyĝïobieniami o klasycznym
ksztaïcie, z zamkami bocznymi – wzdïuĝ dïuĝszej krawÚdzi
elementu – lub dolnym/górnym
– wzdïuĝ krótszego boku.
Dachówki zaczepia siÚ o wyĝïobienia na krawÚdziach elementów z poprzedniego rzÚdu.
Dachówka przesuwana, inaczej suwakowa. To dachówka
o lekko wklÚsïym profilu. DziÚki
moĝliwoĂci wsuwania jednej
pïytki na drugÈ moĝna regulowaÊ szerokoĂÊ pokrycia.
Dachówka romañska. Ma
wÈskÈ i pïaskÈ czÚĂÊ ĂrodkowÈ oraz wysokie wysklepienie fali.

ObciÈĝenia zaleĝnie od rodzaju pokrycia
CiÚĝar pokrycia dachowego
Konstrukcja, czyli wiÚěba
Podkïad z desek
aty i kontrïaty,
folia dachowa (wstÚpnego krycia),
paroizolacja
Ocieplenie
Podsufitka z pïyt g–k
w pomieszczeniach poddasza
ObciÈĝenie wiatrem
ObciÈĝenie Ăniegiem
ObciÈĝenie sumaryczne

Dachówki ceramiczne
[kg/m2]*
35–80
10
niepotrzebny

Gonty bitumiczne
[kg/m2]*
9–13
10
15

ok. 1

ok. 1

15

15

15

15

100
90
266–311

100
90
255–259

*) w zestawieniu posïuĝyliĂmy siÚ swojskÈ jednostkÈ – kilogramem, a nie oficjalnie obowiÈzujÈcÈ – niutonem.

Konstrukcja dachu pokrytego dachówkÈ ceramicznÈ lub cementowÈ
(wariant z niskoparoprzepuszczalnÈ foliÈ dachowÈ)

szczelina
wentylacyjna
miÚdzy foliÈ
a dachówkami

dachówki
kontrïaty
ïaty

niskoparoprzepuszczalna
folia dachowa
szczelina
wentylacyjna
miÚdzy foliÈ
a ociepleniem

”

krokiew

Koszt pokrycia duĝego,
ale prostego dachu
moĝe byÊ duĝo niĝszy
niĝ mniejszego, ale
o skomplikowanej
formie

”

moĝna uzyskiwaÊ róĝne kolory
dachówek.
Szkliwione, zwane glazurowanymi.
Dachówki pokrywane po wypaleniu kolorowym lub bezbarwnym szkliwem, które
chroni przed nasiÈkaniem wodÈ.
Barwione w masie. Produkowane z gliny,
którÈ przed wypaleniem miesza siÚ z barwnikami. Zarysowania lub uszkodzenia po-

izolacja cieplna

wierzchni nie sÈ na tych dachówkach tak widoczne jak na barwionych powierzchniowo.
Dachówki barwione w masie mogÈ byÊ
jednoczeĂnie szkliwione lub angobowane.
Ukïadanie dachówek
Nie wymagajÈ deskowania – moĝna je ukïadaÊ na ïatach z foliÈ FWK (wstÚpnego krycia). Dachówki ceramiczne najlepiej spisujÈ
siÚ na dachach o pochyleniu poïaci 35–45°.
Na dachach bardzo pïaskich problemem
jest brak szczelnoĂci, a na bardzo stromych
– mocowanie. Trzeba wówczas stosowaÊ
specjalne rozwiÈzania:
na dachach o niewielkim spadku (poniĝej 10°) – dachówki ukïadaÊ na sztywnym
podïoĝu: na peïnym deskowaniu zabezpieczonym papÈ lub foliÈ;
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Wspóïczesne dachówki ceramiczne dostÚpne sÈ w szerokiej gamie kolorystycznej

na bardzo stromych dachach – pojedyncze dachówki mocowaÊ do ïat drutem lub
klamrami – aby nie zostaïy zerwane przez
wiatr. MinimalnÈ liczbÚ takich zamocowañ
przypadajÈcych na metr kwadratowy pokrycia podajÈ producenci – zaleĝnie od rodzaju
dachówek, kÈta nachylenia poïaci, ksztaïtu
dachu oraz typu jego konstrukcji, wysokoĂci
kalenicy, a takĝe strefy wiatrowej, w której
znajduje siÚ budynek. Oprócz tego trzeba
przytwierdziÊ wszystkie dachówki szczytowe, okapowe, kalenicowe, gÈsiory, dachówki
przy elementach przecinajÈcych poïaÊ dachu, np. okna poïaciowe, kominy czy kosze,
dachówki przeznaczone pod stopnie, ïawy
kominiarskie i pïotki przeciwĂniegowe.
Jeĝeli kÈt nachylenia poïaci jest wiÚkszy niĝ
65°, trzeba zamocowaÊ wszystkie dachówki.

Gonty bitumiczne
Gonty bitumiczne to arkusze róĝnego
ksztaïtu – prostokÈta, trójkÈta, ïuski,
trapezu, szeĂciokÈta – wyciÚte z materiaïu
podobnego wyglÈdem do papy z posypkÈ
róĝnej barwy. DziÚki wyciÚciom arkuszy
na brzegu, który jest widoczny w gotowym

pokryciu, moĝe ono przypominaÊ krycie
dachówkÈ lub gontem tradycyjnym.
Gont bitumiczny skïada siÚ z kilku warstw:
noĂna – osnowa z wïókna szklanego nasÈczona bitumem modyfikowanym; od jakoĂci
tego bitumu zaleĝy, czy dachówka bÚdzie
odporna na silne wiatry i starzenie;
warstwa wierzchnia – gruboziarnista
posypka mineralna (np. bazaltowa) lub
ceramiczna; chroni dachówki przed
nagrzewaniem, promieniowaniem UV
i uszkodzeniami mechanicznymi; warstwa
ta jest widoczna, moĝe byÊ jednobarwna
– najczÚĂciej grafitowa, zielona, brÈzowa lub
czerwona, bÈdě wielobarwna, np. cieniowana; dziÚki posypce pokrycie maskuje drobne
nierównoĂci dachu, a oglÈdane z pewnej
odlegïoĂci przypomina dachówkÚ cementowÈ lub ceramicznÈ; niekiedy zamiast posypki producenci stosujÈ cienkÈ foliÚ metalowÈ;
warstwa spodnia – z drobnoziarnistej
posypki np. z piasku kwarcowego lub talku
– zabezpiecza arkusze pokrycia przed sklejaniem.
Na krawÚdziach gontów naniesiona jest
warstwa samowulkanizujÈca siÚ, która

pod wpïywem temperatury trwale skleja
krawÚdzie.
Gonty bitumiczne moĝna ukïadaÊ na
dachach o nachyleniu minimum 12°. Nie
ma natomiast ograniczeñ w drugÈ stronÚ
– dach moĝe mieÊ nawet pïaszczyzny
pionowe. Gontami moĝna wykañczaÊ róĝne
nietypowe powierzchnie, poniewaĝ sÈ
bardzo elastyczne i miÚkkie, dziÚki czemu
ïatwo je wyginaÊ i przycinaÊ. Polecane
sÈ do remontów starych dachów krytych
wczeĂniej papÈ.
Ukïadanie gontów
Najwaĝniejsze jest podïoĝe. Musi byÊ
równe – z pïyt lub desek ïÈczonych na pióro
i wpust. Wszelkie nierównoĂci podïoĝa sÈ
bardzo widoczne po uïoĝeniu gontów.
Sposób ukïadania gontów dostosowuje
siÚ do kÈta nachylenia dachu. Na dachach
o nachyleniu:
powyĝej 20° moĝna mocowaÊ gonty bezpoĂrednio do podkïadu z pïyt OSB lub desek,
poniĝej 20° niezbÚdne jest uïoĝenie
przedtem papy podkïadowej, gdyĝ same
gonty nie gwarantujÈ szczelnoĂci od wody.
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Dachówki bitumiczne swoim ksztaïtem i kolorem przypominajÈ róĝne pokrycia dachowe – od dachówki karpiówki po gonty drewniane

Pokrycia dachowe

osnowa
z wïókna
szklanego
nasÈczona
bitumem

warstwy
izolacyjne
z masy
bitumicznej

gruboziarnista
posypka
mineralna lub
ceramiczna

Wycena pokrycia

drobnoziarnista
posypka
z piasku
kwarcowego
lub talku
Warstwowa
budowa
dachówki
bitumicznej

Montaĝ jest prosty – arkusze gontów
ukïada siÚ na zakïad (jego szerokoĂÊ jest
zaznaczona na kaĝdym arkuszu) i przybija
gwoědziami poszczególne arkusze w wyznaczonych miejscach.

Jakie otoczenie,
takie pokrycie
Przed podjÚciem decyzji warto sprawdziÊ,
czy wybór pokrycia nie jest ograniczony
przez miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. W planie tym moĝe byÊ

Na koszt pokrycia wpïywa w duĝym stopniu cena
akcesoriów i elementów uzupeïniajÈcych, którymi sÈ:
dachówki kalenicowe, klinowe, koszowe, krawÚdziowe (skrajne, boczne), prawe i lewe, okapowe,
poïówkowe, pulpitowe i wentylacyjne oraz
gÈsiory,
kominki wentylacyjne,
pïotki, stopnie i drabinki kominiarskie, a takĝe
Ăwietliki.

zalecane stosowanie pokrycia w okreĂlonym
kolorze. Nawet jeĝeli nie ma takich ograniczeñ, warto siÚ postaraÊ, by dach nowo
budowanego domu zbytnio nie odbiegaï
wyglÈdem od tych, jakie zastosowano
w okolicy.
Kiedy wybiera siÚ pokrycie, naleĝy
uwzglÚdniÊ nie tylko warunki techniczne,
ale równieĝ otoczenie domu.
WĂród drzew powinno ono byÊ odporniejsze na porastanie mchem i bardziej
wytrzymaïe.

W strefie obfitych opadów Ăniegu
najlepiej sprawdzajÈ siÚ dachy o duĝym nachyleniu i o gïadkiej, Ăliskiej
powierzchni.
W strefie silnych wiatrów dobrym
rozwiÈzaniem sÈ ciÚĝsze, pojedynczo
mocowane dachówki ceramiczne. W Polsce
najbardziej naraĝone na dziaïanie wiatru sÈ
obszary nadmorskie oraz górzyste, tam wiÚc
naleĝy bardzo starannie dobieraÊ sposób
mocowania dachówek. W pasie nadmorskim
warto zwiÚkszyÊ liczbÚ mocowanych daREKLAMA

PIANKA
zamiast PAPY

43–500 Czechowice–Dziedzice
ul. Dworcowa 15a
tel.032 214 45 80
www.dach.pl
termopian@termopian.com.pl

Remonty dachów zawsze kojarzyły się z nieprzyjemnym zapachem
smoły i dużą ilością odpadów. Nowa technologia wykonywania pokryć
dachowych termopianem jest atrakcyjną alternatywą dla właścicieli
dziurawych i przemarzających dachów. Pokrycie to, wykonane jako
hydrodynamiczny natrysk pianki poliuretanowej jest jednocześnie
dociepleniem, uszczelnieniem i powłoką zewnętrzną dachu.
Na zniszczone dachy termopian można natryskiwać bez usuwania
starego pokrycia; w ten sposób oszczędzamy czas i pieniądze, gdyż
nie musimy martwić się usunięciem, transportem i utylizacją odpadów.
System ten eliminuje również zagrożenie związane z zalaniem obiektu
w trakcie realizacji prac.
Zaletą tej technologii jest możliwość wykonania regeneracji dużych
powierzchni w bardzo krótkim czasie. Sprawnie działająca ekipa
jest w stanie wykonać natrysk 1000 m2 w ciągu dnia. Wiąże się to ze
skróceniem czasu realizacji nawet o 80% oraz istotnym ograniczeniem
nakładów inwestycyjnych.
Wykonane pokrycie dachowe jest bardzo lekkie – 1m2 o grubości 4 cm
waży około 2 kg. Posiada bardzo dobrą izolacyjność termiczną, prawie
dwukrotnie lepszą od styropianu.
Termopian stanowi jednorodną warstwę bez żadnych spoin i połączeń
technologicznych, pozwala na skuteczne i trwałe uszczelnienie
elementów zamontowanych w dachu, likwiduje mostki termiczne oraz
uspokaja termiczną pracę konstrukcji. Można po tym chodzić!
Termopian wykonał z powodzeniem regenerację kilkuset tysięcy
metrów kwadratowych powierzchni dachów, stropodachów i stropów
wentylowanych.
W połączeniu z Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001:2000 i tytułem
Przedsiębiorstwa FAIR PLAY 2007 firma ma do zaoferowania produkt
najwyższej jakości.
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Gonty bitumiczne sÈ miÚkkie i elastyczne. DziÚki temu moĝna
pokrywaÊ nimi dachy o zaokrÈglonej powierzchni

Z gontami bitumicznymi moĝna kupiÊ
dopasowane do nich akcesoria na przykïad
kominki wentylacyjne

chówek w stosunku do liczby zalecanej dla
przynaleĝnej im strefy. Wysoko w górach
mocuje siÚ wszystkie dachówki.

Podsumowanie
Dachówki ceramiczne i gont bitumiczny to
pokrycia dachowe o bardzo odmiennych
wïaĂciwoĂciach. Dlatego dokonujÈc wyboru
miÚdzy nimi, naleĝy wziÈÊ pod uwagÚ kilka
czynników: trwaïoĂÊ, ïatwoĂÊ krycia, cenÚ,
otoczenie. Wbrew pozorom waga tych pokryÊ nie musi byÊ czynnikiem decydujÈcym.
JeĂli uwzglÚdni siÚ wszystkie skïadniki
obciÈĝenia konstrukcji dachu (patrz tabela),
w tym dominujÈce – ciÚĝar Ăniegu i siïÚ
wiatru – to okazuje siÚ, ĝe niezaleĝnie od
rodzaju pokrycia wiÚěba musi wytrzymaÊ
obciÈĝenia dochodzÈce do 250–300 kg/m2.
Zatem konstruktor projektuje wiÚěbÚ dla
obciÈĝeñ wielokrotnie wiÚkszych niĝ ciÚĝar
pokrycia, a musi teĝ uwzglÚdniÊ rozrzut
jakoĂci drewna. UwzglÚdnia siÚ ponadto, by
gruboĂÊ krokwi pozwalaïa uïoĝyÊ warstwÚ
ocieplajÈcÈ weïny o gruboĂci co najmniej
15 cm. Nie ma wiÚc pola do oszczÚdnoĂci na
wiÚěbie dachowej.
Niewiele zyskamy na tym, ĝe pokrycie
bÚdzie lekkie. WiÚksze znaczenie dla kosztów dachu majÈ róĝnice w cenie pokrycia
– gonty bitumiczne sÈ znacznie tañsze
od dachówek ceramicznych (szczególnie
karpiówki ukïadanej podwójnie), ale pamiÚtajmy o dodatkowym koszcie podkïadu
(pïyty OSB lub deski pióro–wpust) pod
gonty bitumiczne.
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Za i przeciw – dachówki ceramiczne
Zalety
NaleĝÈ do najtrwalszych pokryÊ dachowych: sÈ odporne na uszkodzenia i mrozoodporne.
NadajÈ siÚ do krycia dachów o skomplikowanych konstrukcjach, poniewaĝ majÈ niewielkie rozmiary.
Duĝy wybór wzorów pozwala dobraÊ dachówki do ksztaïtu dachu i charakteru domu.
Zazwyczaj nie jest potrzebne sztywne poszycie dachu.
Do pokryÊ z dachówek ceramicznych producenci proponujÈ duĝy wybór akcesoriów.
Naprawa polega jedynie na wymianie pojedynczych dachówek.
Wady
Dachówki ceramiczne sÈ ciÚĝkie – trudniej je transportowaÊ.
Bez angoby lub glazury doĂÊ ïatwo siÚ brudzÈ (sadze, spaliny) i pokrywajÈ mchem i porostami.
SÈ drogie.

+
+
+
+
+
+
–
–
–

Za i przeciw – gonty bitumiczne
Zalety
SÈ bardzo trwaïe, a pokrycia z nich – jeĂli uïoĝono je na odpowiednim podkïadzie z desek lub pïyt OSB, nawet podczas huraganowych wiatrów nie tracÈ szczelnoĂci i nie
ulegajÈ uszkodzeniu.
SÈ lekkie, wiÚc do montaĝu nie wymagajÈ specjalistycznego sprzÚtu.
Modyfikacja lub przebudowa dachu krytego gontem bitumicznym jest ïatwa.
DoĂÊ dobrze tïumiÈ odgïos spadajÈcych kropli deszczu.
Moĝna pokrywaÊ nimi bardzo strome dachy.
Wady
Pokrycie z gontów bitumicznych wymaga sztywnego i równego poszycia.
Na chropowatej powierzchni gontów ïatwo zatrzymujÈ siÚ zanieczyszczenia, czÚsto pojawiajÈ siÚ teĝ mchy i porosty. Co pewien czas konieczne jest wiÚc spïukiwanie dachu
wodÈ oraz czyszczenie specjalnymi Ărodkami.
Silne nasïonecznienie moĝe powodowaÊ blakniÚcie barwy oraz utratÚ elastycznoĂci powïoki bitumicznej.
Pokrycie jest miÚkkie i ïatwo je uszkodziÊ.

+
+
+
+
+
–
–
–
–

