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B i t u m i c z n e  m a t e r i a ł y  p o k r y c i o w e

Materia³y bitumiczne, tak samo jak
blachy, zaliczamy do pokryæ lek-

kich. Wœród tego rodzaju pokryæ znajduj¹
siê nowoczesne papy dachowe, popularne
gonty bitumiczne oraz bitumiczne p³yty
faliste. Materia³y bitumiczne wymagaj¹
sztywnego, szczelnego i równego podk³a-
du. Dawniej wiêŸbê dachow¹ deskowano,
obecnie coraz czêœciej stosuje siê p³yty
wiórowe (V-100, OSB) lub sklejkê wodo-
odporn¹.      

Papy dachowe
Wierzchnie papy dachowe � produ-

kowane s¹ na tekturze (coraz rzadziej
stosowane), na osnowie z w³ókna szkla-
nego, poliestrowego, juty oraz metali
(miedzi i aluminium). Powlekaj¹ce je
masy bitumiczne mog¹ zawieraæ plasty-
fikatory zwiêkszaj¹ce odpornoœæ pow³o-
ki oraz dodatki utrudniaj¹ce rozp³ywa-
nie siê masy w wysokich temperaturach.
Obecnie stosowanych jest kilka rodzajów
mas bitumicznych (asfaltowych). Lepiki,
materia³y uszczelniaj¹ce i akcesoria po-
trzebne do wykonania pokrycia dachu
musz¹ byæ dobrane do rodzaju masy bitu-
micznej.

Bitum modyfikowany polimerami –
stosuje siê polimery APP (pokrycie od-
porne na temperatury w zakresie -15 do
+150° C) oraz SBB (zakres temperatur od
-40 do +120° C).

Bitum modyfikowany mineralnie –
do masy asfaltowej dodaje siê m¹czkê
chlorytowo-serycytow¹, która zwiêksza
odpornoœæ papy na promieniowanie UV
i opóŸnia procesy starzenia siê materia³u.

Bitum oksydowany – jest utleniany
pod dzia³aniem sprê¿onego powietrza lub
pary wodnej. Papa jest bardziej elastyczna
i odporna na wysokie temperatury.

Na powierzchni papy znajduje siê
posypka mineralna (o ró¿nym uziarnie-
niu), która zapobiega sklejaniu siê mate-
ria³u w roli. Niektóre papy maj¹ prze-
k³adkê antyadhezyjn¹, która pe³ni tak¹
sam¹ funkcjê. Znajduj¹ca siê na niektó-
rych rodzajach pap gruboziarnista po-
sypka mineralna nie tylko zabezpiecza
materia³ przed sklejaniem siê w rolce ale
te¿ chroni przed promieniowaniem UV
i zmniejsza nagrzewanie pokrycia. Dziê-
ki ró¿nym kolorom posypki ma te¿ wa-
lor estetyczny �. 

W przypadku pokrywania dachu pap¹
obróbki dekarskie powinny byæ wykony-
wane z papy na osnowie poliestrowej. Ele-
menty metalowe mog¹ stanowiæ jedynie
wzmocnienie mechaniczne. 

Papy uk³ada siê na dachach o nachy-
leniu po³aci do 30°.

Ca³kiem nieodleg³e czasy w budownictwie jednoro-
dzinnym wi¹¿¹ siê ze wspomnieniami ponurych, kry-

tych czarn¹ pap¹ dachów. Pokrycia te remontowane co
kilka lat wiecznie przecieka³y. Na szczêœcie to ju¿ histo-

ria. Wspó³czesne bitumiczne materia³y pokryciowe od-
znaczaj¹ siê niezwyk³¹ trwa³oœci¹, szacowan¹ na 30-

50 lat, bez koniecznoœci stosowania jakichkolwiek za-
biegów pielêgnacyjnych. Do tego wszystkiego docho-
dzi bogata oferta kszta³tów i kolorów dachówek bitu-
micznych – potencjalny klient ma w czym przebieraæ.

� Termozgrzewalna papa dachowa 
(fot. archiwum BD)

DACHY BITUMICZNE
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fot. IKO



Papy ³¹czy siê poprzez zgrzewanie na
³¹czeniach brytów lub na ca³ej powierzch-
ni oraz mechanicznie, przybijaj¹c mate-
ria³ do deskowania.

Papy zgrzewalne – produkowane s¹
z impregnowanego w³ókna poliestrowego
lub waty szklanej modyfikowanej masami
bitumicznymi. Wierzchnia warstwa jest po-
krywana posypk¹ mineraln¹. Papa jest od-
porna na temperaturê do +110° C. Mocuje
siê j¹ po podgrzaniu palnikiem gazowym �.

Papy do uk³adania na lepiku – na go-
r¹co lub zimno. Rdzeniem jest tektura
budowlana, a papa ma stosunkowo nie-
wielk¹ odpornoœæ na wysokie temperatu-
ry – do +70° C. Wykonuje siê z niej war-
stwy wierzchnie w pokryciach wielowar-
stwowych.

Papy mocowane mechanicznie – s¹
to przede wszystkim papy polimerowo-as-
faltowe, odporne na temperaturê do
+100° C. Przeznaczone s¹ do wykonywa-
nia warstw wierzchnich w pokryciach
jednowarstwowych. 

Papy samoprzylepne – przyklejaj¹
siê do pod³o¿a pod wp³ywem nagrzewania
siê od s³oñca. Mo¿na je wiêc uk³adaæ na
materia³ach nieodpornych na bardzo wy-
sok¹ temperaturê – np. drewno.

P³yty faliste
S¹ produkowane z w³ókien celulozo-

wych nasyconych bitumem w wysokiej
temperaturze i pod wysokim ciœnieniem.
S¹ barwione na kolory: antracytowy, bor-
do, br¹zowy, zielony, czerwony �. War-
stwê ochronn¹ stanowi pow³oka ¿ywiczna
lub akrylowo-winylowa. P³yty s¹ odporne
na grzyby, wilgoæ i wysokie stê¿enie kwa-
sów w powietrzu. Oferta p³yt jest uzupe³-

niona o wszystkie elementy niezbêdne do
wykonania pokrycia dachu.

Bitumiczne p³yty faliste maj¹ najczê-
œciej wymiary 94x120 cm, gruboœæ 3 mm
i ró¿n¹ g³êbokoœæ fali. W przypadku da-
chów o skomplikowanych kszta³tach trzeba
siê liczyæ z du¿ymi stratami materia³u. Do
mocowania p³yt do pod³o¿a s³u¿¹ specjalne
gwoŸdzie samouszczelniaj¹ce, które wbija
siê w najni¿sze miejsce fali. Uk³adanie bitu-
micznych p³yt falistych zaleca siê na da-
chach o nachyleniu po³aci powy¿ej 10°.

Gonty bitumiczne
Znane s¹ te¿ jako dachówki bitumicz-

ne. S¹ produkowane z papy na osnowie
z impregnowanej tkaniny szklanej, zato-
pionej w modyfikowanym bitumie. Maj¹
kszta³t pasów o szerokoœci 30-35 cm i d³u-
goœci 1 m, wyciêtych u do³u tak, ¿e spra-
wiaj¹ wra¿enie kilku, po³¹czonych ze so-
b¹ dachówek �. Warstwê wierzchni¹ sta-
nowi granulat mineralny z dodatkiem
barwników. Najczêœciej spotykane to br¹-

zowy, czerwony, antracytowy, niebieski,
zielony. S¹ te¿ gonty z cieniowan¹ po-
wierzchni¹, które sprawiaj¹ wra¿enie trój-
wymiarowoœci. Poniewa¿ poszczególne
partie gontów mog¹ mieæ ró¿ny odcieñ,
nale¿y przed uk³adaniem wymieszaæ ma-
teria³ z ró¿nych paczek. Wskazane jest
kupowanie gontów z jednej partii, czyli
z t¹ sam¹ dat¹ produkcji.

Oprócz barwionych s¹ te¿ gonty po-
krywane foli¹ miedzian¹ �. 

Najczêœciej spotykane kszta³ty to pro-
stok¹t, karpiówka, rybia ³uska, trapez czy
szeœciok¹t. 

Gonty czo³owych wytwórców maj¹ od
spodu przek³adkê uniemo¿liwiaj¹c¹ skle-
janie siê gontów podczas transportu
i sk³adowania. Nale¿y j¹ usun¹æ przed
mocowaniem ich do poszycia dachu.

Gonty przytwierdza siê do pod³o¿a
mechanicznie gwoŸdziami lub zszywka-
mi. Kolejne warstwy skleja siê lepikiem
lub (najczêœciej) u¿ywa siê gontów samo-
przylepnych, które sklejaj¹ siê pod wp³y-
wem nagrzewania przez promienie s³oñca.

Wiatrownice i kalenice wykañcza siê
równie¿ pasami gontów – odpowiednio
uk³adanymi.

Gonty bitumiczne powinno siê uk³a-
daæ na dachach o nachyleniu po³aci mini-
mum 15°. Przy niewielkim nachyleniu
po³aci oraz na terenach, gdzie wiej¹ silne
wiatry zaleca siê pokrycie pod³o¿a dodat-
kowo warstw¹ papy (najlepsza jest papa
na welonie szklanym, talkowana). 

�
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� Mineralna posypka w ró¿nych kolorach 
(fot. Icopal) 

� Elastomerobitumiczna papa renowacyjna jed-
nowarstwowego krycia, zgrzewana (fot. Bauder)

��Dach kryty bitumicznymi p³ytami falistymi
(fot. Onduline)

� Dach kryty gontami bitumicznymi (fot. Icopal) 

� Gonty bitumiczne powlekane miedzi¹ 
(fot. Tegola Polonia) 


