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W tym roku zabieram siê za remont dachu. Niestety, ostatnio okaza³o siê, ¿e oprócz
wymiany pokrycia potrzebna bêdzie nowa wiêŸba. Do tej pory myœla³em, ¿e u³o¿ê tradycyjny materia³, czyli dachówkê ceramiczn¹. Poniewa¿ czekaj¹ mnie wiêksze wydatki
ni¿ planowa³em, zastanawiam siê, czy zamiast dachówek nie powinienem u³o¿yæ jakiegoœ l¿ejszego pokrycia, na przyk³ad blachy lub blachodachówki. Sam materia³ jest
tañszy, ale czy tañsza bêdzie te¿ nowa konstrukcja dachu i robocizna? Czy mo¿e okazaæ siê, ¿e ostatecznie zap³acê wiêcej ni¿ za dachówki ceramiczne?

fot. RATHSCHECK

Redakcja: Wybieraj¹c pokrycie dachowe czêsto sugerujemy siê jego ciê¿arem. S¹dzimy bowiem, ¿e pokrycie
lekkie da nam spore oszczêdnoœci zwi¹zane ze s³absz¹,
a wiêc i tañsz¹ wiêŸb¹. Takie uproszczenie mo¿e jednak
okazaæ siê b³êdne: po pierwsze wiêŸba wcale nie musi
byæ tañsza, po drugie – za „l¿ejszy” dach ostatecznie
trzeba bêdzie wiêcej zap³aciæ.
MONIKA KARDA

POKRYCIA DACHOWE

Dach lekki czy ciê¿ki?
R
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W projektowaniu uwzglêdnia siê równie¿ obci¹¿enie zmienne, które rozpatrywane jest jako najbardziej niekorzystny wariant obci¹¿enia pochodz¹cego od wiatru i œniegu, czyli takiego, kiedy w elementach wiêŸby powstaj¹ najwiêksze naprê¿enia. Obci¹¿enie od wiatru ma spore znaczenie w przypadku dachów o du¿ym nachyleniu, w nich bowiem nawietrzna po³aæ dachowa jest
Planuj¹c wydatki, zamiast ciê¿aru pokrycia nale¿y
uwzglêdniæ kszta³t dachu – im bardziej skomplikowany, tym bêdzie on dro¿szy

fot. LAFARGE DACHY, BRAAS

odzaj wiêŸby dachowej i przekroje poszczególnych jej elementów
dobiera siê na podstawie obliczeñ, których wyniki uzale¿nione s¹
m.in. od odleg³oœci miêdzy œcianami zewnêtrznymi, sposobu zagospodarowania przestrzeni pod dachem, k¹ta nachylenia po³aci dachowych, rodzaju pokrycia i warunków klimatycznych w danym regionie.
Projektant wiêŸby dachowej uwzglêdnia
wiêc obci¹¿enia sta³e, czyli ciê¿ar konstrukcji, wszystkich izolacji, ok³adzin
i samego pokrycia, którego wartoœæ zale¿y od rodzaju zastosowanego materia³u. Nie mo¿na tutaj zapominaæ o tym, ¿e
w rzeczywistoœci na ciê¿ar pokrycia
sk³ada siê równie¿ ciê¿ar pod³o¿a, na
którym siê je uk³ada. Mo¿e to byæ zarówno ciê¿kie deskowanie pe³ne (stosowane najczêœciej pod gont bitumiczny
i blachê tytanowo-cynkow¹), jak i lekki
ruszt z ³at i kontr³at z foli¹ dachow¹
(pod³o¿e stosowane pod dachówki ceramiczne i cementowe, blachê stalow¹,
p³yty bitumiczne i w³óknisto-cementowe).

poddana dzia³aniu parcia wiatru (czyli
dociskania), na zawietrznej zaœ wystêpuje ssanie (czyli odrywanie). WiêŸba
musi wytrzymaæ te¿ ciê¿ar zalegaj¹cego
w zimie œniegu (w polskich warunkach
wynosz¹cy np. 100 czy nawet 200 kg na
metr kwadratowy). Czêsto wiêc projektuje siê wiêŸby o standardowych przekrojach krokwi, umo¿liwiaj¹cych zastosowanie dowolnie ciê¿kiego pokrycia.
Niestety, samodzielnie nie mo¿emy tego
stwierdziæ. Dlatego jeœli chcemy zmieniæ pokrycie z l¿ejszego na ciê¿sze, trzeba siê upewniæ, czy zaprojektowana
konstrukcja dachu mo¿e pozostaæ niezmieniona.
Na rodzaj wiêŸby, w tym na liczbê
i przekrój krokwi, wp³ywa równie¿ to,
czy chcemy mieæ poddasze u¿ytkowe.
Zupe³nie inaczej wygl¹da konstrukcja
dachu i stropu w domu parterowym,
inaczej zaœ w domu z poddaszem u¿ytkowym.
To raczej kszta³t dachu i nachylenie jego po³aci decyduj¹ o wyborze materia³ów, jakie mo¿na zastosowaæ, przy czym
istotne jest zarówno zapewnienie szczel-
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a)
gont bitumiczny

Na czym pokrycie?

b)

dachówki
kontr³aty

papa podk³adowa
poszycie z desek
³aty

folia
wysokoparoprzepuszczalna

ocieplenie
ruszt z profili metalowych
krokwie

paroizolacja
p³yty gipsowo-kartonowe

Sposób uk³adania pokrycia zale¿nie od jego rodzaju: a) gont bitumiczny (lekki) na sztywnym i szczelnym podk³adzie, np. z desek przykrytych pap¹ podk³adow¹;
b) dachówka lub blachodachówka (ciê¿kie lub lekkie) na ³atach zamocowanych do kontr³at, pod którymi znajduje siê wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa

noœci oraz mo¿liwoœæ kszta³towania
i mocowania pokrycia, jak i wzglêdy
ekonomiczne (np. iloœæ powstaj¹cych
odpadów).

W GÓRACH
CZY NAD MORZEM?
Oprócz wydatków, jakie wi¹¿¹ siê z dachem, przed wyborem pokrycia trzeba

przede wszystkim uwzglêdniæ charakter
otoczenia domu. Na dzia³kach zadrzewionych powinno ono byæ odporniejsze
na porastanie mchem i bardziej wytrzyREKLAMA
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Choæ pokrycia ciê¿kie wa¿¹ kilkakrotnie wiêcej ni¿ lekkie,
po uwzglêdnieniu wszystkich obci¹¿eñ (w tym wiatrem
i œniegiem), okazuje siê, ¿e obci¹¿enie sumaryczne dla pokryæ lekkich i ciê¿kich ró¿ni siê maksymalnie o 20%.

nadmorskich oraz silnie zanieczyszczonych i uprzemys³owionych (takie œrodowisko sprzyja korozji). Dziêki œliskiej
i g³adkiej powierzchni oraz dziêki temu, ¿e z blachy mo¿na u³o¿yæ szczelne
pokrycie, bêdzie dobrym materia³em do
stosowania w rejonach, gdzie d³ugo zalega œnieg albo tam, gdzie jest cieñ i gêsto rosn¹ drzewa (tam z kolei niewskazane s¹ dachówki, podatne na porastanie mchem).
Sprawdzaj¹c lokalne warunki, warto te¿
ustaliæ czy wybór rodzaju pokrycia nie jest
ograniczony przez miejscowy plan zagospo-

sto wiej¹ silne wiatry, lepiej zrezygnowaæ z lekkiej blachodachówki, a zamiast
niej po³o¿yæ na dachu ciê¿kie, pojedynczo mocowane dachówki ceramiczne
lub cementowe. Trzeba te¿ uwzglêdniæ
zanieczyszczenie œrodowiska – blacha
nie najlepiej radzi sobie w regionach

ma³e. W strefie obfitych opadów œniegu
najlepiej sprawdzaj¹ siê dachy o du¿ym
nachyleniu i o g³adkiej, œliskiej powierzchni.
Pokrycie dachu trzeba te¿ dopasowaæ do
lokalnych warunków klimatycznych –
jeœli wiêc dom stoi w okolicy, gdzie czê-
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ciê¿ar: 35-50 kg/m2
pochylenie po³aci: takie samo, jak dachówek ceramicznych
wygl¹d: dawniej mia³y szar¹ barwê,
obecnie s¹ barwione w masie i pokrywane pow³ok¹ akrylow¹ lub akrylowopolimerow¹, co zwiêksza mrozoodpornoœæ, zabezpiecza przed porastaniem
mchem i sprawia, ¿e dachówka jest
bardziej g³adka i mniej podatna na zabrudzenia; nie wystêpuj¹ te¿ ró¿nice
w odcieniach dachówek
kszta³ty: zwykle bardzo zbli¿one do
kszta³tów dachówek ceramicznych
sztywne poszycie: zwykle niepotrzebne
dopasowanie do krzywizn: ³atwe
wybór akcesoriów: du¿y
dŸwiêkochronnoœæ: du¿a
trwa³oœæ: ¿ywotnoœæ ocenia siê na
80-100 lat; gwarancja obejmuje 30 lat
odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne: du¿a
odpornoœæ na porastanie
i zabrudzenie: œrednia
konserwacja i naprawy: bia³y osad
(wapienny), który
pojawia siê na nowych dachówkach,
po pewnym czasie
siê wyp³ukuje, zielony nalot zaœ czyœci siê specjalnymi
preparatami. Niekiedy ochronê
przed porastaniem mchem zapewnia
pomalowanie dachówek farb¹ akrylow¹ lub pokrycie bezbarwnym impregnatem

GONT BITUMICZNY
Q
Q

Q

Q

Q
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Q
Q

Q
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ciê¿ar: 9-13 kg/m2
pochylenie po³aci: 12-80° (jeœli nachylenie jest mniejsze ni¿ 20°, pod gontem trzeba u³o¿yæ papê podk³adow¹)
wykoñczenie: najpopularniejsze to posypka mineralna (np. bazaltowa), najczêœciej grafitowa,
zielona, br¹zowa,
czerwona; jednolite
lub cieniowane. Poniewa¿ gonty z ró¿nych opakowañ mog¹ ró¿niæ siê kolorem, podczas uk³adania nale¿y je wymieszaæ
kszta³ty: wiêkszoœæ gontów bitumicznych imituje karpiówkê albo ³upek mineralny
sztywne poszycie: potrzebne
dopasowanie do krzywizn: doœæ ³atwe
wybór akcesoriów: œredni
dŸwiêkochronnoœæ: œrednia
trwa³oœæ: oko³o 50 lat
odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne: du¿a
odpornoœæ na porastanie
i zabrudzenie: niska
konserwacja i naprawy: na chropowatej powierzchni gontów bitumicznych
doœæ ³atwo zatrzymuj¹ siê zanieczyszczenia, czêsto pojawiaj¹ siê te¿
mchy i porosty. Co pewien czas potrzebne jest wiêc sp³ukiwanie dachu
wod¹ oraz czyszczenie specjalnymi
œrodkami. Silne nas³onecznienie mo¿e spowodowaæ blakniêcie barwy
oraz utratê elastycznoœci pow³oki bitumicznej

fot. ONDULINE

Q

DACHÓWKI CEMENTOWE
Q

fot. RÖBEN

Q

ciê¿ar: 45-80 kg/m2
pochylenie po³aci:
– 10-30° – pod warunkiem ¿e zmniejszy siê rozstaw ³at i u³o¿y dachówki na
sztywnym poszyciu przykrytym pap¹
lub foli¹;
– 30-60° – bez specjalnych zabezpieczeñ;
– powy¿ej 60° – je¿eli ka¿d¹ dachówkê
zamocuje siê drutem lub gwoŸdziami
wygl¹d: kolor naturalny (ceglasty) lub
barwione w masie;
powierzchnia mo¿e
byæ angobowana
b¹dŸ szkliwiona
(glazurowana)
kszta³ty: kilkanaœcie zaliczonych do dwóch podstawowych grup – do krycia pojedynczego
(hugenotki, marsylki, holenderki) i podwójnego (karpiówki, mnich-mniszka)
sztywne poszycie: zwykle niepotrzebne
dopasowanie do krzywizn: ³atwe
wybór akcesoriów: du¿y
dŸwiêkochronnoœæ: du¿a
trwa³oœæ: 80-100 lat
odpornoœæ na uszkodzenia
mechaniczne: du¿a
odpornoœæ na porastanie
i zabrudzenie: dachówki bez angoby czy
glazury doœæ ³atwo siê brudz¹ i pokrywaj¹ mchem, dlatego nie s¹ zalecane
np. w pobli¿u ruchliwych dróg czy na
zalesionych dzia³kach
konserwacja i naprawy: zielony nalot
zazwyczaj zmywa siê specjalnymi preparatami; naprawa polega na wymianie pojedynczych dachówek

fot. EURONIT

DACHÓWKI CERAMICZNE
Q
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darowania przestrzennego. Dowiemy siê
z niego np. czy na danym terenie nie jest zalecane stosowanie pokrycia w okreœlonym
kolorze. Jednak, nawet jeœli nie ma takich
ograniczeñ, warto oceniæ, czy nowe pokrycie nie bêdzie znacz¹co odbiega³o od tych,
jakie s¹ ju¿ w okolicy.
Uwaga! Zmianê rodzaju pokrycia dachu na etapie projektu trzeba skonsultowaæ z jego autorem – przed uzyskaniem pozwolenia na budowê lub przebudowê.

SZCZELNIE,
GDY P£ASKO
Im bardziej p³aski jest dach, tym musi
mieæ szczelniejsze pokrycie, poniewa¿
bêdzie na nim zalega³ œnieg, a woda
deszczowa bêdzie sp³ywa³a wolniej ni¿
z dachu stromego. Na dachach o ma³ym
spadku lepiej od dachówek sprawdzaj¹
siê wiêc blachy. Pokrycia, które nie tworz¹ ci¹g³ej, szczelnej pow³oki mo¿na na
takich dachach uk³adaæ tylko pod warunkiem, ¿e zastosuje siê dodatkowe zabezpieczenie, na przyk³ad pe³ne deskowanie i wstêpne krycie pap¹.

Na dachach o k¹cie nachylenia po³aci
poni¿ej 15° nale¿y uk³adaæ szczelne pokrycia, np. papê lub blachê p³ask¹. Jeœli
spadek jest wiêkszy, dach mo¿na pokryæ
blachodachówk¹, gontem bitumicznym
albo u³o¿yæ p³yty faliste. Dachówkami
ceramicznymi i cementowymi najlepiej
pokrywaæ dachy o wiêkszym k¹cie nachylenia. Mo¿liwe jest pokrycie dachu
o ma³ym nachyleniu np. dachówkami
cementowymi, ale wczeœniej trzeba u³o¿yæ papê na deskowaniu.
Na dachach spadzistych pokrycie nie
musi byæ absolutnie szczelne, co nie

POKRYCIA LEKKIE
BLACHODACHÓWKA

BLACHA P£ASKA

ciê¿ar: ok. 5 kg/m2
Q pochylenie po³aci:
– powy¿ej 9° – jeœli arkusze blachy s¹ du¿e;
– powy¿ej 17° – jeœli stosuje siê panele odpowiadaj¹ce jednemu rzêdowi dachówek (nachylenie maksymalne nawet 90° – blachodachówkê mo¿na stosowaæ np. do obróbki bocznych
œcian lukarn)
Q wykoñczenie: matowe lub b³yszcz¹ce barwne pow³oki z tworzyw sztucznych, chroni¹ce pokrycie
przed szkodliwym dzia³aniem czynników zewnêtrznych.
Popularne pow³oki blachodachówek to:
– poliester standard – najmniej odporna na p³owienie i uszkodzenia, za to dostêpna w najwiêkszej
liczbie kolorów;
– poliester mat – lekko chropowata i bez po³ysku, przypominaj¹ca tradycyjne dachówki;
– uszlachetnione pow³oki poliestrowe, sprzedawane pod ró¿nymi nazwami handlowymi (np. HBP,
metallack) – grubsze i mocniejsze od poliestrowych;
– pural – bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i zmianê koloru;
– PVD – bardzo trwa³a i twarda; blachy z tak¹ pow³ok¹ s¹ najdro¿sze;
– plastizol – odporna na œcieranie, utratê koloru, wyj¹tkowo wytrzyma³a
na nisk¹ temperaturê.
Na rynku s¹ te¿ blachodachówki z posypk¹ ceramiczn¹ lub mineraln¹,
bardzo trwa³e, ciê¿sze i dro¿sze
Q kszta³ty: najczêœciej przypominaj¹ pokrycia z dachówek, jednak s¹ te¿
blachy wyt³aczane na wzór gontu drewnianego czy bitumicznego
Q pe³ne deskowanie: niepotrzebne
Q dopasowanie do krzywizn: mo¿liwe
Q wybór akcesoriów: œredni
Q dŸwiêkochronnoœæ: niska (lepsza jest blachodachówek z posypk¹
ceramiczn¹)
Q trwa³oœæ: 40-50 lat (na ich trwa³oœæ wp³ywa zanieczyszczenie powietrza, np. kwaœne deszcze czy zasolenie atmosfery przyspieszaj¹
niszczenie pow³oki ochronnej)
Q odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne: dobra
Q odpornoœæ na porastanie i zabrudzenie: du¿a (³atwo siê czyszcz¹ podczas opadów, ich konserwacja nie jest wiêc zbyt skomplikowana)
Q konserwacja i naprawy: z g³adkiej powierzchni dachu deszcze sp³ukuj¹ wiêkszoœæ zanieczyszczeñ, czasem tylko trzeba sprz¹tn¹æ liœcie i ga³êzie zalegaj¹ce w koszach i za³amaniach. Co kilka lat trzeba sprawdziæ, czy pow³oka siê nie zarysowa³a, ewentualnie zamalowaæ uszkodzenia

ciê¿ar: 4,5-5 kg/m2
Q pochylenie po³aci:
– powy¿ej 6° – jeœli blacha jest w arkuszach;
– od 4° – jeœli w zwojach
(pokrycie jest szczelniejsze ni¿ z blachy
w arkuszach);
– najwiêksze nawet 90°
(nie ma ¿adnych ograniczeñ)
Q wykoñczenie: blachy
ocynkowane powlekane s¹ pow³okami
z tworzyw sztucznych;
pokrytych alucynkiem
lub tytanocynkiem siê
nie powleka. Dostêpne
s¹ równie¿ blachy p³askie z miedzi i aluminium
Q kszta³ty: blacha na dachu uk³adana
jest na r¹bek stoj¹cy, pojedynczy lub
podwójny
Q pe³ne deskowanie: niepotrzebne
Q dopasowanie do krzywizn: mo¿liwe
Q wybór akcesoriów: œredni
Q dŸwiêkochronnoœæ: niska
Q trwa³oœæ: ok. 50 lat (blachy tytanowocynkowe ocenia siê nawet na 120 lat)
Q odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne: dobra
Q odpornoœæ na porastanie
i zabrudzenie: du¿a
Q konserwacja i naprawy: stare dachy
z blach ocynkowanych mo¿na malowaæ
specjalnymi farbami; obecnie produkowane blachy s¹ na tyle trwa³e, ¿e nie
wymagaj¹ malowania

fot. AHI ROOFING

fot. PLANNJA

fot. HMN SZOPIENICE
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fot. RHEINZINK

fot. HMN SZOPIENICE

Q

fot. RUUKKI

Q
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kryæ dach. Jeœli s¹ ma³e, zniszczenia spowodowane porywistym wiatrem bêd¹ niewielkie – gwa³towny podmuch zabierze
ze sob¹ tylko kilka pojedynczych dachówek. W rejonach o silnych podmuchach
wiatru warto zastosowaæ klamry do ich
mocowania, bo to dodatkowo minimalizuje pojawienie siê uszkodzeñ. Niestety,
zerwanie du¿ych arkuszy pokrycia zwykle
jest bardziej rozleg³e, a naprawa bardziej
skomplikowana. Dodatkowo, niesiony
z wiatrem du¿y fragment pokrycia mo¿e
wyrz¹dziæ sporo szkód.

porównanie obci¹¿eñ [kg/m2]*
Obci¹¿enia

Dachówki cementowe i ceramiczne

Blachy
i blachodachówki

Gonty
bitumiczne

35-80
100
90
10
15
–
15
265-310

5-10
100
90
10
15
–
15
235-240

9-13
100
90
10
15
15
15
254-258

Pokrycie dachowe
Wiatr
Œnieg
WiêŸba
Ocieplenie
Deskowanie
P³yty g-k
Obci¹¿enie sumaryczne

*) zamiast oficjalnej jednostki N (niuton) w zestawieniu pos³u¿yliœmy siê nieprawid³owym, ale jak¿e
swojskim kilogramem, u¿ywanym dawniej jako kG (kilogram-si³a)

TAKA TRWA£OŒÆ,
JAKIE WYKONANIE

pokrycia zapewniaj¹ materia³y ³¹czone
ze sob¹ przez klejenie, lutowanie lub
tzw. r¹bki.

oznacza, ¿e mo¿e przez nie przenikaæ
woda. Dziêki odpowiedniemu nachyleniu po³aci, woda opadowa szybko sp³ywa po powierzchni i nie przedostaje siê
przez po³¹czenia zachodz¹cych na siebie elementów pokrycia. Na dachach
o niewielkim nachyleniu, szczelnoœæ

Do najtrwalszych materia³ów pokryciowych zalicza siê dachówkê ceramiczn¹,
blachê miedzian¹ i tytanowo-cynkow¹.
Trwa³oœæ pokrycia zale¿y w du¿ym stopniu od jakoœci wykoñczenia. Zawsze

MA£E CZY DU¯E
W trafnym wyborze pomocna mo¿e byæ
wielkoœæ elementów, którymi chcemy po-

POKRYCIA NIETYPOWE

£UPEK MINERALNY
Q

Q

Q
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ciê¿ar: 25-40 kg/m2
pochylenie po³aci (zale¿nie od wzoru):
– od 25 do 90° –
o kszta³cie ³ukowym
oraz ³uska,
– od 30 do 90° –
o kszta³cie oktagonalnym (oœmiok¹tnym) i prostok¹tnym
wygl¹d: naturalne odcienie ³upka –
grafitowy, czarny, szary, purpurowy,
br¹zowy oraz zielony z metalicznym
po³yskiem
trwa³oœæ: ok. 300 lat

3

Q

ALUMINIOWA
BLACHA WYT£ACZANA
Q
Q

Q

fot. KLIŒ

Q

Q

Q

Q

Q

ciê¿ar: 50-75 kg/m2
pochylenie po³aci: 35-90°
wygl¹d: po pewnym czasie trzcina
zmienia kolor ze s³omkowego na szarobr¹zowy; potrzebna jest impregnacja chroni¹ca przed grzybami i ogniem
trwa³oœæ:
60-100 lat (im bardziej stromy dach,
tym trwalszy – ³atwiej sp³ywa z niego woda)

fot. DACH REED

Q

STRZECHA
Q

P£YTKI
W£ÓKNISTO-CCEMENTOWE

ciê¿ar: ok. 2 kg/m2
pochylenie po³aci: 21-47°
wygl¹d: dostêpna w dziesiêciu kolorach
trwa³oœæ:
ok. 40 lat

Q
Q

Q

Q

ciê¿ar: 18-21 kg/m2
pochylenie po³aci: powy¿ej 25° (krycie
niemieckie lub podwójne) lub 30° (krycie francuskie)
wygl¹d: przypominaj¹ ³upek naturalny;
maj¹ g³adk¹ lub strukturaln¹ powierzchniê. Kolory: bia³y, czerwony,
br¹zowy i grafitowy
trwa³oœæ: 30 lat
(10-letnia gwarancja jednolitoœci
koloru)

fot. EURONIT

Q

Q

ciê¿ar: ok. 18 kg/m2
pochylenie po³aci:
powy¿ej 40°
wygl¹d: wióry
w naturalnym kolorze drewna
zmieniaj¹ barwê
na srebrzyst¹;
mo¿na je barwiæ
bejc¹, ale dopiero po up³ywie roku od
u³o¿enia
trwa³oœæ: 30-40 lat

fot. PREFA

Q

WIÓRY OSIKOWE
Q

fot. SPINPOL

Q

ciê¿ar: 15-30 kg/m2
pochylenie po³aci:
– 22-70° – jeœli bêdzie uk³adany trójwarstwowo;
– 71-90° – jeœli dwuwarstwowo
wygl¹d: gonty ³upane z drewna modrzewiowego, jod³owego lub dêbowego nie wymagaj¹ impregnacji; mo¿na
je barwiæ bejc¹
trwa³oœæ: ok. 50 lat
(gont zaimpregnowany); gonty ³upane s¹ trwalsze od ciêtych

fot. DACH REED

GONT DREWNIANY
Q
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fot. LAFARGE DACHY, RUPPCERAMIKA

dach_MK.qxd

Dodatkowym elementem wykoñczeniowym dachu mo¿e byæ kogut – symbol
ochrony domu przed po¿arem

warto porównywaæ warunki i okresy gwarancji wybranych materia³ów, bo mog¹ siê one znacznie ró¿niæ. Wa¿ne jest równie¿ to,
czego dotyczy gwarancja, np. przyczepnoœci pow³oki do blachy albo sta³oœci koloru. Gwarancja mo¿e byæ ograniczona, np. okreœlonymi wymogami, które musz¹ byæ spe³nione podczas transportu
czy monta¿u.

Koszt dachu zale¿y g³ównie od stopnia
skomplikowania jego kszta³tu oraz od
rodzaju pokrycia.
TAKA CENA, JAKI DACH

CZY LEKKIE ≈ CIÊ¯KIE?
Z podzia³u pokryæ dachowych na lekkie i ciê¿kie czêsto pochopnie wyci¹gamy wniosek, ¿e konstrukcja dachu w du¿ym stopniu

REKLAMA

Na koszt dachu wp³ywa nie tylko jednostkowa cena materia³u pokryciowego, ale równie¿ akcesoriów, wstêpnego krycia oraz wytrzyma³oœci wiêŸby. Koszty wzrosn¹, jeœli dach ma skomplikowany kszta³t, liczne lukarny i za³amania, zmalej¹ – jeœli niektóre
systemowe akcesoria, np. dachówki krawêdziowe zast¹pi siê tañsz¹ obróbk¹ blacharsk¹. Oczywiœcie, niektóre z nich s¹ niezbêdne, np. g¹siory, kominki wentylacyjne. Nie warto te¿ rezygnowaæ
z zabezpieczeñ przeciwœnie¿nych (np. specjalnej dachówki
z uchwytem na bal przeciwœnie¿ny) ani z elementów u³atwiaj¹cych komunikacjê na dachu (np. ze stopni kominiarskich).
Wzrost kosztów zwi¹zanych z u³o¿eniem pokrycia dachowego
mo¿e opóŸniæ kolejne etapy budowy. Dlatego wczeœniej warto postaraæ siê o szczegó³ow¹ analizê, aby móc dobrze zaplanowaæ dalsze prace. Po dok³adn¹ wycenê materia³u na dach najlepiej udaæ
siê do firmy oferuj¹cej pokrycia i akcesoria dachowe znanych producentów.
Solidn¹ firmê wska¿e nam producent lub jego doradcy techniczno-handlowi. Jeœli firma zajmuje siê dodatkowo wykonawstwem,
poznamy te¿ dok³adny kosztorys robocizny. Je¿eli nie œwiadczy
us³ug wykonawczych, powinna przynajmniej daæ kontakt do
wspó³pracuj¹cych z ni¹ ekip dekarskich.

dach_MK.qxd
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DYLEMATY

NAJWA¯NIEJSZE

mit Tylko dachówki ceramiczne porastaj¹ mchem.
Mech czy porosty pojawi¹ siê na ka¿dym dachu, jeœli bêd¹ ku temu odpowiednie warunki,
z tym ¿e w przypadku blachodachówki dzieje siê to nieco póŸniej. Podobnie jest z dachówkami angobowanymi lub glazurowanymi. Zazielenieniu dachu mo¿na zapobiec uk³adaj¹c
pod g¹siorami specjaln¹ taœmê uszczelniaj¹co-wentyluj¹c¹. Taka taœma wystaje poza obrys g¹siora, dziêki czemu padaj¹cy deszcz mo¿e wytr¹caæ z niej siarczek miedzi. Zwi¹zek
ten sp³ywaj¹c po po³aci, oczyszcza j¹ z organizmów ¿ywych.
mit Na tradycyjnych dachówkach nie widaæ brudu.
To, czy na dachu bêdzie dachówka czy te¿ blacha nie ma najmniejszego znaczenia. Oba pokrycia bêd¹ siê brudziæ mniej wiêcej jednakowo. Jedynie na ciemniejszym materiale póŸniej zauwa¿ymy brud.
mit Dach z tanim pokryciem nie mo¿e byæ drogi.
Producenci nie podaj¹ œrednich kosztów pokrycia dachu, bo cena akcesoriów w stosunku
do ceny materia³u podstawowego mo¿e wynieœæ 20-150%. Oczywiœcie, zale¿y to od stopnia
skomplikowania dachu i rodzaju pokrycia dachowego.
Koszt materia³ów potrzebnych do wykonania kompletnego pokrycia mo¿e byæ wy¿szy od
kosztów materia³u podstawowego o 200-250%.
zale¿y od materia³u, którym zostanie
przykryta, czyli ¿e musi byæ znacznie
mocniejsza dla pokryæ ciê¿kich. Wydawa³oby siê, ¿e pokrycia lekkie (np. bla-

chy, gonty bitumiczne), ze wzglêdu na
kilkakrotnie mniejszy ciê¿ar w³asny ni¿
pokrycia ciê¿kie (np. dachówki ceramiczne czy cementowe), pozwalaj¹ na

INFO RYNEK

PRZYDATNE ADRESY

11 m

11 m

11 m

pokrycia

11 m

11 m

11 m

121 m2

150 m2

190 m2

9 900 z³

12 000 z³

16 000 z³

8 000 z³
17 900 z³

9 000 z³
21 000 z³

11 000 z³
27 000 z³

lekkie...
blachodachówka
materia³y
(blachodachówka
Ruukki)
robocizna
razem

wycena wed³ug firmy Blacharstwo-Dekarstwo: 043 822 46 33, www.blacharz.org, województwo ³ódzkie

gonty bitumiczne
materia³y (gonty Katepal)
robocizna
razem

6 100 z³
5 200 z³
11 300 z³

7 300 z³
4 600 z³
11 900 z³

9 400 z³
6 800 z³
16 200 z³

wycena wed³ug firmy Us³ugi Blacharsko-Dekarskie: 022 642 08 20, województwo mazowieckie

...czy ciê¿kie?

dachówki ceramiczne
materia³y
(dachówka karpiówka
pó³okr¹g³a – Kunice)
robocizna
razem

10 800 z³

13 400 z³

17 700 z³

3 300 z³
14 100 z³

4 500 z³
17 900 z³

7 200 z³
24 900 z³

wycena wed³ug firmy Optimal: 095 733 21 89, www.optimal.biz.pl, województwo lubuskie

dachówki cementowe
materia³y
(dachówki Prodach)
robocizna
razem

6 700 z³

8 300 z³

13 100 z³

5 600 z³
12 300 z³

6 900 z³
15 200 z³

10 200 z³
23 300 z³

wycena wed³ug firmy Profil-Dach: 055 277 00 05, www.profil-dach.comweb.pl, województwo pomorskie

– ceny brutto –

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile
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zastosowanie s³abszej, a wiêc i tañszej
wiêŸby dachowej (mniejszy przekrój
krokwi i wiêksze miêdzy nimi odstêpy).
Jest to jednak pogl¹d b³êdny, poniewa¿
ciê¿ar pokrycia dachowego to tylko jeden z wielu sk³adników obci¹¿enia konstrukcji dachowej. Po uwzglêdnieniu
innych obci¹¿eñ statycznych i dynamicznych (podanych w tabeli), przede
wszystkim wiatru i œniegu, okazuje siê,
¿e wiêŸba musi wytrzymaæ obci¹¿enia
wielokrotnie wiêksze ni¿ sam ciê¿ar pokrycia. Jeœli ponadto uwzglêdniæ pewien zapas bezpieczeñstwa ze wzglêdu
na jakoœæ drewna stosowanego na elementy wiêŸby, okazuje siê, ¿e ró¿nice
wytrzyma³oœci konstrukcji dachu dla
pokryæ lekkich i ciê¿kich s¹ niemal do
zaniedbania. Zarówno dla jednych, jak
i drugich wiêŸba powinna wytrzymaæ
obci¹¿enia o wartoœci przynajmniej 300
kg/m2. Nie wolno przy tym zapominaæ,
¿e ostateczna decyzja nale¿y do projektantów. Niektórzy z nich przyjmuj¹ nawet 400 kg/m2, najczêœciej jednak zak³adaj¹ wartoœæ 350 kg/m2.
Q

AHI ROOFING
022 575 52 25
www.ahiroofing.com.pl
ARECO-SSWEDEN
091 564 16 22
www.areco-sweden.pl
BLACH-D
DOM
033 877 17 44
www.blachdom.pl
BLACHPROFIL2
012 415 55 51
ww.blachprofil2.com.pl
BLACHY PRUSZYÑSKI
022 738 62 01
www.pruszynski.com.pl
BRATEX
014 682 28 22
www.bratex.pl
CERABUD
062 725 37 14
www.cerabud.com.pl
DACH REED 091 383 28 28
www.trzcina.com.pl
EURONIT
032 641 33 63
www.euronit.com.pl
FCB WAC£AW JOPEK
032 396 91 08
www.jopek.pl
HMN SZOPIENICE
032 759 19 99
www.hutaszopienice.com.pl
IBF
075 734 01 24
www.ibf.pl
ICOPAL
043 823 41 11
www.icopal.pl
IKO
042 681 49 16
www.iko-shingles.pl
KLIŒ
033 845 27 80
www.rustico.pl
KOWALEWSKI (KUNICE)
095 722 93 88
www.kowalewski.gorzow.pl
LAFARGE DACHY (BRAAS)
077 541 20 00
www.braas.com.pl
LAFARGE DACHY (RUPPCERAMIKA)
048 675 05 04
www.ruppceramika.pl
LEIER
055 272 32 12
www.leier.pl
LINDAB
022 489 88 44
www.lindab.pl
LUX-D
DACH (KATEPAL)
094 343 59 49
MARTENS
095 749 30 23
www.martens.it.pl
MATPOL
043 677 50 44
www.pwmatpol.com.pl
METROTILE 061 663 36 95
www.metrotile.com.pl
ONDULINE
022 642 83 88
www.onduline.com.pl
PLANNJA
022 814 10 60
www.plannja.com.pl
POLONICA
041 345 56 40
www.polonica.com.pl
PREFA
022 720 62 90
www.prefa.com
PRODACH
068 382 33 41
www.prodach.pl
RATHSCHECK
058 303 17 50
www.rathscheck.pl
RÖBEN CERAMIKA BUDOWLANA
071 397 81 09
www.roben.pl
RUUKKI
0801 11 33 11
www.ruukki.com/pl
RHEINZINK 022 611 71 30
www.rheinzink.pl
STEMA
022 840 32 04
www.stema.pl
SWISSPOR
032 625 72 50
www.swisspor.pl
TEGOLA POLONIA
042 636 24 42
www.tegola-polonia.com.pl
TERMOPIAN - pokrycia natryskiwane
032 214 45 80
www.termopian.com.pl
WIENERBERGER (KORAMIC, VON MÜLLER)
022 514 21 00
www.wienerberger.pl

