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fot. RuppCeramika

NIEZBĘDNE DETALE
Najwiêksi producenci pokryæ dachowych oferuj¹
nie pojedyncze elementy pokrycia, lecz ca³e
systemy dachowe. Zawieraj¹ one obok dachówek
podstawowych tak¿e inne, oraz wszelkiego
rodzaju elementy uzupe³niaj¹ce.
Funkcje wiêkszoœci z nich s¹ w przypadku
ka¿dego rodzaju pokrycia takie same.
S¹ jednak te¿ akcesoria
charakterystyczne dla konkretnych pokryæ.
Opracowanie: Anna Grocholska
a¿dy rodzaj pokrycia ma swoj¹ specyfikê. Inny jest np. kszta³t g¹siorów w przypadku pokryæ ceramicznych,
inny – cementowych, jeszcze inny przy
poszyciu z blachy czy gontach bitumicznych. To samo dotyczy wszelkiego rodza-
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ju przejœæ przez po³aæ dachu. Dlatego najbezpieczniej jest kupowaæ akcesoria razem z pokryciem, lub z firm wspó³pracuj¹cych z jego wytwórc¹.
Wielu inwestorów zastanawia siê, czy
do prawid³owego wykonania dachu musz¹ byæ u¿yte np. taœmy wentylacyjnouszczelniaj¹ce lub inne akcesoria, które
s¹ przecie¿ doœæ kosztowne. Obecnie
wiêkszoœæ nowo wznoszonych domów ma
poddasza u¿ytkowe. To w³aœnie zmusza
do wykonywania dachów wentylowanych. Drugim skutkiem takich rozwi¹zañ
projektowych s¹ dachy o du¿ym k¹cie nachylenia po³aci, czyli bardzo strome. Aby
móc siê po nich bezpiecznie poruszaæ, konieczne s¹ równie¿ okreœlone akcesoria.
Tak¿e œnieg zsuwa siê po du¿ej stromiŸnie
szybko i mo¿e zagra¿aæ przechodz¹cym
osobom. Przeznaczone do jego zatrzymywania elementy pokrycia dachu przynajmniej czêœciowo mog¹ uchroniæ przed
tym zagro¿eniem.

Jakie akcesoria
Akcesoria dachowe mo¿na podzieliæ
na kilka grup:
■ s³u¿¹ce do wentylacji dachów;
■ zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo;
■ u³atwiaj¹ce poruszanie siê po dachu;
■ wykañczaj¹ce kalenice i naro¿a;
■ kosze;
■ przejœcia;
■ obróbki;
■ elementy wykoñczeniowe .
 Niektóre akcesoria dachowe (fot. Braas)

Oprócz wymienionych elementów, do
akcesoriów mo¿na zaliczyæ dachówki
o specjalnym przeznaczeniu.
Wentylacja dachu – stosuje siê taœmy do wentylacji kalenic i okapu (z propylenu i aluminium, lub o³owiane),
uszczelniaj¹ce elementy wentylacji kalenic poziomych (metalowe i z tworzyw
sztucznych), elementy wentylacji okapu,
dachówki wentylacyjne i wywietrzniki
ceramiczne cementowe oraz bitumiczne,
a w tym wywiewki wentylacyjne i kanalizacyjne.

Prawid³owo wykonany grzebieñ okapu ma kratkê wentylacyjn¹. Zapewnia
ona wymagany przekrój wlotu powietrza
pod pokrycie i zabezpiecza przed przedostawaniem siê pod dach ptaków oraz
drobnych gryzoni. Powinien te¿ mieæ zatrzaskowo mocowane podk³adki, umo¿liwiaj¹ce mocowanie haków rynnowych
bez koniecznoœci wycinania fragmentów
kratki.
Z kolei do uk³adania g¹siorów „na sucho” s³u¿¹ taœmy uszczelniaj¹co-wentylacyjne grzbietów i kalenic. Mo¿na je dopa-
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sowaæ do ka¿dego profilu dachówek.
Oprócz wentylowania po³aci, zabezpieczaj¹ przed wnikaniem wody i œniegu pod
pokrycie.
Szczególnie wygodny w u¿yciu jest
tzw. element wietrzenia okapowego, sk³adaj¹cy siê z przewietrzanej listwy okapu
z grzebieniem. Zapewnia on ok. 2000 cm2
przekroju wietrzenia na 1metr i nadaje siê
do ma³oformatowych pokryæ dachowych.
Bezpieczeñstwo – p³otki i belki przeciwœniegowe (ró¿nej d³ugoœci), dachówki
ceramiczne lub wsporniki do ich mocowania, mocowania ³aty kalenicowej,
klamry do g¹siorów, spinki do dachówek.
Poruszanie siê po dachu – stopnie
i ³awy kominiarskie (ró¿nej d³ugoœci)
oraz dachówki lub inne elementy s³u¿¹ce
do ich mocowania, klamry boczne do dachówek, klamry do g¹siorów z odgromnikiem, haki do monta¿u i napraw dachów.
Te ostatnie nie s¹ u nas szczególnie popularne, a szkoda, bowiem bardzo u³atwiaj¹
zarówno prace monta¿owe, jak i póŸniejsze naprawy. Montuje siê je na sta³e co
3-4 m, w rzêdzie równoleg³ym do kalenicy, w odleg³oœci do 1 m od kalenicy. S³u¿¹
jako zaczepy drabin i linek
Kalenice i naro¿a – wœród elementów s³u¿¹cych do wykonania tych czêœci
dachu s¹ g¹siory o ró¿nych funkcjach:
pocz¹tkowe, podstawowe, ³¹cz¹ce (tak¿e
trójniki) oraz ich zakoñczenia – najczêœciej s¹ to denka z PVC. Oprócz tego s¹
Oprócz ³aw kominiarskich ró¿nej d³ugoœci
s¹ te¿ stopnie kominiarskie (fot. Opak - Met)
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metalowe wsporniki do ³at kalenicowych,
Kosze – elementy s³u¿¹ce do wykoñczenia tych miejsc to przede wszystkim
rynny koszowe produkowane z metalu
i tworzyw sztucznych.
Przejœcia przez po³aæ dachow¹ – s¹
to wy³azy dachowe oraz dachówki „specjalistyczne”, m.in. z nasadk¹ do masztu
antenowego oraz z odpowietrzeniem pionu kanalizacyjnego.
Obróbki – produkowane s¹ z blachy
powlekanej lub tworzywa sztucznego.
Stosowane s¹ do wykañczania krawêdzi
szczytowych po³aci oraz uszczelniania
przejœcia komina przez dach lub okien
po³aciowych i wy³azów dachowych. Do
wykañczania krawêdzi s³u¿¹ wiatrownice,
opierzenia wiatrownic, elementy chroni¹ce œciany i okap.
Elementy wykoñczeniowe – s¹ to np.
wszelkiego rodzaju grzebienie okapu, pasy okapowe – wykonywane z tworzywa
i blachy oraz rozmaite ozdoby dachowe –
g³ównie ceramiczne i ozdobne g¹siory.
Do akcesoriów zaliczane s¹ tak¿e gwoŸdzie czy wkrêty samonawiercaj¹ce oraz
podk³adki – nale¿y pamiêtaæ, ¿e do niektórych pokryæ wymagane s¹ specjalistyczne elementy. Dotyczy to np. samouszczelniaj¹cych gwoŸdzi do bitumicznych p³yt falistych.
Kupuj¹c akcesoria do pokrycia dachowego
musimy wybraæ te, które s¹ przeznaczone
do wykoñczenia konkretnego pokrycia.

Specjalistyczne dachówki
Mo¿na je te¿ zaliczyæ do akcesoriów
dachowych. Produkowane s¹ dachówki
ceramiczne i cementowe. Wiele jest takich samych, ale s¹ te¿ elementy charakterystyczne dla danego materia³u.
Do pokryæ ceramicznych oferowane s¹:
■ œwietliki (najczêœciej ze szk³a akrylowego, o kszta³tach dachówek ceramicznych)
– s³u¿¹ do doœwietlania strychów, nieu¿ytkowych poddaszy i klatek schodowych;
■ dachówki boczne;
■ dachówki pulpitowe;
■ wentylacyjne z sitem;
■ p³ytki ok³adzinowe – p³askie elementy
produkowane w takich samych kolorach,
jak dachówki podstawowe; s³u¿¹ do wykañczania pionowych powierzchni grani-
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cz¹cych z dachem (komin, szczyty budynku, œcianki lukarn).
Z kolei w przypadku dachówek cementowych wœród elementów uzupe³niaj¹cych system znajduj¹ siê dachówki:
■ krawêdziowa;
■ wywietrznikowa;
■ kalenicowa krawêdziowa lewa i prawa;
■ po³ówkowa;
■ podwójna.
g¹siory:
■ podstawowy;
■ pocz¹tkowy (do kalenicy prostej);
■ trójnik i czwórnik (do dachu kopertowego);
■ koñcowy;
■ ozdobny.

Obróbki
Omawiamy je szerzej, gdy¿ stanowi¹
niezwykle istotny element wykoñczenia
dachu. Stosuje siê je w miejscach, gdzie
jest on szczególnie nara¿ony na przenikanie wody. Tak¿e w miejscach styku dachu
ze œcian¹ !. Obróbki nazywa siê blacharskimi, choæ obecnie elementy wykonywane s¹ nie tylko z tego materia³u, ale te¿
z tworzywa sztucznego.
Do uszczelnienia koszy (zag³êbieñ na
styku dwóch po³aci dachowych) stosuje
siê rynny koszowe, którymi woda sp³ywa
do rynien i rur spustowych.
Pasy nadrynnowe i podrynnowe zabezpiecza siê blach¹ uformowan¹
w kszta³cie litery „L”. Dolna krawêdŸ ma
podciêcie, po którym sp³ywa woda nie zalewaj¹c œciany.
Obróbk¹ komina jest blaszany ko³nierz, który zakrywa szczelinê miêdzy kominem a pokryciem dachu ". To miejsce
czêsto jest Ÿród³em nieszczelnoœci.
Okna po³aciowe i w³azy dachowe s¹
najczêœciej sprzedawane w komplecie
z fartuchem uszczelniaj¹cym. Mo¿e byæ
on p³aski lub o wyprofilowaniu dostosowanym do niektórych pokryæ dachowych. W sprzeda¿y s¹ te¿ ko³nierze uniwersalne.
Obróbki produkuje siê z blachy:
■ stalowej ocynkowanej o gruboœci
0,6-0,8 mm. Wierzchnia warstwa mo¿e
byæ pokryta plastizolem lub poliestrem,
co chroni stalowy rdzeñ przed korozj¹;
■ cynkowej lub tytanowo-cynkowej
o gruboœci 0,6-0,7 mm. Blachy cynkowej
nie powinno siê ³¹czyæ z miedzi¹, poniewa¿ przyspiesza to korozjê;

" Do wykoñczenia tego komina dobrano ko³nierz polakierowany na kolor pokrycia (fot. RuppCeramika)

miedzianej o gruboœci 0,55-0,65 mm. Nie wolno ³¹czyæ miedzi z cyn¹, a wszystkie akcesoria musz¹ byæ wykonane z miedzi lub mosi¹dzu;
■ aluminiowej o gruboœci 0,7 mm. Pokrywa siê j¹ farb¹; dostêpne kolory to bia³y, br¹zowy lub czarny.
Oprócz blach produkowane s¹ metalowe taœmy:
■ z profilowanego o³owiu walcowanego powlekanego od spodu klejem butylowym lub polimero-bitumowym;
■ z profilowanej folii aluminiowej powleczonej od spodu takim samym klejem.
I
■

! Obróbka blacharska uszczelnia styk œciany z daszkiem nad wejœciem
(fot. Wienerberger)

