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Wilgo , przecieki 

w dachu, niepopraw-

nie funkcjonuj ce

pokrycie – to najcz -

ciej rezultat le 

dobranego lub 

wykonanego pod o a

pod pokrycie.   

RAPORT
DACHY I RYNNY 

Pokrycia

    dachowe
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Elementy znajduj ce si  pomi dzy wi b  da-

chow  a pokryciem maj  znaczny wp yw na po-

prawne funkcjonowanie ca ego dachu – sprawn

wentylacj , szczelno  pokrywy, a tak e trwa o

materia ów pokryciowych. W zwi zku z tym tej 

w a nie kwestii po wi camy najwi cej uwagi 

w artykule.   

Dachówki ceramiczne 
Dachówki ceramiczne charakteryzuj  si

nisk  nasi kliwo ci  i wysok  wytrzy-

ma o ci  na uszkodzenia mechaniczne. 

Ich angobowana, czyli powlekana glin-

k  z dodatkami uszlachetniaj cymi po-

wierzchnia sprawia, e dachówki mog

mie  ró ne kolory – czerwony, br zowy, 

zielony b d  czarny. Pokrycie z dachówki 

ceramicznej jest do  ci kie – 1m2 wa y

45–80 kg.

Najlepiej uk ada  je na po aciach o k -

cie nachylenia 30–60°. Je eli k t ten jest 

mniejszy ni  30°, pod o em pod dachówki musi by

pe ne deskowanie z pap . Gdy za  k t przekracza 

60°, pojedyncze dachówki nale y mocowa  drutem 

lub gwo dziami.

  Pod tego rodzaju pokrycie, ze wzgl du na znaczne 

obci enia statyczne konstrukcji dachu, jako pod o-

e powinno si  wykona  pe ne deskowanie. Lecz je li 

ze wzgl dów oszcz dno ciowych zastosujemy – jako 

wst pne krycie – tylko aty i kontr aty, wówczas ko-

nieczne b dzie u ycie belek wzmacniaj cych – wia-

trownic. 

  Podczas przygotowywania tego rodzaju pod o-

a zabezpieczamy impregnatem zarówno aty, jak 

i kontr aty. 

  Po dok adnym zmierze-

niu powierzchni dachu i wy-

liczeniu rednich potrzeb-

nych nam wymiarów do 

wykonania pokrycia przy-

st pujemy do dok adnego 

listwowania po aci dachu. 

Przekrój at (najpopular-

niejszy to 40 × 50 mm lub 

50 × 60 mm) i ich rozstawie-

nie zale  od rodzaju i wy-

miarów elementów pokrycia, odst pu mi dzy krokwiami oraz 

k ta nachylenia po aci.  

Przygotowanie pod o a pod dachówki 
ceramiczne i cementowe:

 Przy zastosowaniu jedynie at 
i kontr at pod pokrycie z dachówek 
ceramicznych i cementowych 
konieczne b dzie uko ne 
usztywnienie wi by – przez 
zastosowanie wiatrownic

ata (przekrój 50 × 40 mm)

ok. 2,5 z /m

Kontr ata (przekrój 25 × 50 mm) 

ok. 2,3 z /m

 Wszystkie elementy drewniane dachu musz  by  zabezpieczone przed szkodnikami biolo-
gicznymi, ogniem oraz wilgoci

Impregnat do drewna konstrukcyjnego  ok. 120 z /5l
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Dachówki cementowe  
Bardzo podobnymi w a ciwo ciami charakteryzuj  si  dachówki 

cementowe, powstaj ce z mieszaniny cementu, piasku oraz wody. 

Ró norodne kolory dachówek cementowych uzyskuje si  dzi ki do-

daniu do masy pigmentów. 1 m2 pokrycia z dachówek cementowych 

wa y 35–50 kg/m2. Dachówki cementowe najlepiej sprawdzaj  si  na 

dachach o nachyleniu 35–45°, przy innym  nachyleniu po aci nale y

post powa  tak, jak w przypadku dachówek ceramicznych. 

Pokrycia z blachy 
Blachy stosowane jako pokrycie dachu mog  by  profilowane (bla-

cha trapezowa lub falista, blachodachówki) lub p askie. Pokrycie 

z tego materia u musi by  przede wszystkim odporne na korozj ,

dlatego du  wag  przypisuje si  pow okom zabezpieczaj cym bla-

ch ; zastosowanie znajduj  tu: cynk, alucynk, plastizol, pural, 

PVDF, posypki mineralne b d ywica akrylowa. 

  Wypoziomowanie – tak jak w przypadku blachodachówek oraz 

tzw. pokry  ci kich, wypoziomowanie po aci mo liwe jest dopiero 

po wykonaniu listwowania – poniewa  wcze niej pewnych nierów-

no ci po prostu nie wida .

  Po wykonaniu prostowania i sprawdzeniu wszystkich detali przy-

st pujemy do monta u obróbek blacharskich i uk adania pokrycia.

Uwaga! Dachówki na po aci mocuje si  specjalnymi spinkami, 

klamrami lub wkr tami. Dachówki docinane w koszu lub naro u

mocuje si  spinkami do dachówek uci tych lub drutem. Wszystkie 

elementy do monta u dachówek musz  by  nierdzewne. 

INFO RYNEK Ile kosztuj  pokrycia dachowe?

– ceny brut to – 

DACHÓWKI CEMENTOWE

masa: 40 kg/m2

zu ycie: ok. 10 szt./m2

wymiary: 334 × 420 mm

k t nachylenia po aci: 

16–22°

kolory: czerwie  klasycz-

na, ciemnobr zowy, ciem-

noszary, ciemnoczerwony

gwarancja: 30 lat

Euronit, model Euronit 

profil S

masa: 42 kg/m2

zu ycie: 10 szt./m2

wymiary: 420 × 330 mm

k t nachylenia po aci: 

15–90°

kolory: ceglasty, czerwo-

ny, br zowy, antracytowy, 

czarny

gwarancja: 30 lat

IBF, model Podwójna S

masa: ok. 43 kg/m2

zu ycie: 10 szt./m2

wymiary: 330 × 420 mm

k t nachylenia po aci: 

10–90° (zalecane nachylenie 

22°), kolory: ceglany, ciem-

noczerwony, br zowy, grafi-

towy, czarny

gwarancja: 30 lat

Braas, model Celtycka 

– technologia Luminomasa

masa: 41,58 kg/m2

zu ycie: 12,6 szt./m2

wymiary: 440 × 280 mm

k t nachylenia po aci: 

od 22°

kolory: br zowy ango-

bowany

gwarancja: 30 lat

Röben, model Fleming 

– redzka falista

DACHÓWKI CERAMICZNE

masa: 47,50 kg/m2

zu ycie: 12,5 szt./m2

wymiary: 444 × 282 mm 

k t nachylenia po aci: 

od 22°

kolory: miedziany ango-

bowany 

gwarancja: 30 lat

Röben, model Bornholm 

– redzka typ S

45,88  

z /m2

41,96  

z /m2

66,99 

z /m2

masa: ok. 47,3 kg/m2

zu ycie: 11 szt./m2

wymiary: 474 × 285 mm

k t nachylenia po aci: 

od 24° 

kolory: naturalna czer-

wie , angoby (czerwona, 

czarna, szlachetna grafi-

towa, szlachetna czarna)

gwarancja: 30 lat

Wienerberger 

model Koramic, 

zak adkowa Actua

  Konstrukcja dachu powinna by  zaimpregnowana.

  Jako wst pne krycie mo emy zastosowa :

– foli  wysokoparoprzepuszczaln  na krokwiach;

– foli  wysokoparoprzepuszczaln  na deskowaniu;

– foli  niskoparoprzepuszczaln  na krokwiach lub

– pap  asfaltow  na deskowaniu.

  Przy zastosowaniu jako wst pnego krycia folii wysokoparoprze-

puszczalnych (na krokwiach lub na deskowaniu) wykonuje si  jedn

szczelin  wentylacyjn  nad wst pnym kryciem, a pod pokryciem za-

sadniczym.

  Zastosowanie jako wst pne krycie folii niskoparoprzepuszczalnej 

i papy niesie za sob  konieczno  wykonania dwu dro nych szcze-

lin wentylacyjnych: pierwszej nad wst pnym kryciem (ok. 2,5 cm), 

a pod pokryciem zasadniczym i drugiej pod wst pnym kryciem, 

a nad termoizolacj  (2–4cm). Nale y przy tym pami ta  o wykona-

niu w kalenicy szczeliny wentylacyjnej.

  Nast pnie przyst pujemy do monta u wst pnego krycia: 

foli  niskoparoprzepuszczaln  montujemy na krokwiach z lekkim 

ugi ciem (nie naci gaj c jej na si ), foli  wysokoparoprzepuszczal-

n  montujemy z lekkim naci gni ciem.

  Szczególn  uwag  nale y zwróci  na wykonanie foliowania ko-

sza. Najpierw wzd u  krokwi koszowej uk adamy pas folii, nast pnie 

Przygotowanie pod o a pod 
pokrycia z blachodachówki 
i p yty bitumiczne 

25 

z /m2

Blachy p askie mo na uk ada  na dachach o ma ym k cie nachyle-

nia (do 5°), profilowane za  te  na tych o wi kszym spadku (od 14°). 

Nie warto jednak stosowa  blachy o standardowych wymiarach-

na dachach o skomplikowanej bryle – z du  ilo ci  za ama , lu-

karn czy wolich oczek, poniewa  wi e si  to z du  liczb  odpa-

dów, a to podnosi koszt dachu.

Uwaga! Wiele firm oferuje wykonanie blachy pod konkretny wy-

miar, co pozwala wyeliminowa  odpady. 

 Do najcz ciej wybieranych pokry  z blachy zaliczaj  si  wy-

t aczane  blachy powlekane, tzw. blachodachówki, które po u o-

eniu przypominaj  pokrycie z dachówek. 

31,10 

z /m2

31,10 

z /m2
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wykonujemy foliowanie po aci z lewej strony na praw  b d  odwrotnie. 

Bardzo wa n  zasad  podczas wykonywania tego elementu jest dok ad-

no  wykonanej pracy. Nie mo na dopu ci  do przedziurawienia folii 

w odleg o ci oko o 15 cm od osi kosza, gdy  w tym miejscu nast puje 

sp yw wody i ewentualny przeciek jest bardzo trudny do naprawy. 

Podczas uk adania folii wst pnego krycia na dachach tzw. wielo-

po aciowych (skomplikowanych) trzeba liczy  si  ze znacznym zu y-

ciem folii – jest to zjawisko prawid owe.

  Przy wykonywaniu deskowania, powinni my przybija  ka d

desk  dwoma gwo dziami, a deski szersze nawet trzema. Do tego 

celu najlepiej u ywa  gwo dzi skr tnych lub pier cieniowych. Na 

pod o u z desek mo emy u o y  pap  lub te  foli  wysokoparoprzepusz-

czaln , przestrzegaj c podczas monta u opisanych powy ej zasad.

  Przyst pujemy do monta u kontr at i at. Rozstaw at powinien by

wykonany bardzo starannie i by  dostosowany rozstawem do rodza-

ju montowanego pokrycia. 

  Po wykonaniu acenia ca e-

go dachu i wyrównaniu po aci 

mo emy przyst pi  do uk ada-

nia pokrycia zasadniczego. 

Uwaga! Przy kryciu dachu 

blachodachówk  nale y pa-

mi ta , aby nie impregnowa

at preparatami zawieraj cymi 

zwi zki soli lub inne zwi zki 

reaguj ce z blach  pod wp y-

wem wilgoci.

Pokrycia z bitumu
Bitumiczne p yty faliste

Zbudowane s  z kilkunastu warstw sprasowanych w ó-

kien organicznych, nas czonych mas  asfaltow  i poma-

lowanych. 

P yty te wyst puj  w postaci sztywnych p yt grubo ci ok. 

3 mm o wymiarach 1 × 2 m. Ich forma – falista linia – kszta -

towana jest ci nieniowo. Wizualnie przypominaj  zatem po-

pularny eternit, w odró nieniu jednak od niego nie zawiera-

j  azbestu i s  ca kowicie bezpieczne dla zdrowia. 1 m² p yt 

wa y zaledwie 3 kg (nowe p yty mocuje si  do starego pokry-

cia za po rednictwem rusztu drewnianego).

Bitumiczne p yty faliste przeznaczone s  do krycia da-

chów o nachyleniu po aci 11–90°. Doskonale sprawdza-

j  si  przy renowacji starych dachów, pokrytych pap  lub 

blach  falist , mo na je bowiem uk ada  na starym pokry-

ciu, bez demontowania go. 

Gonty bitumiczne

Gonty wyst puj  w postaci d ugich pasów z wci ciami 

o ró nych kszta tach, dzi ki nim po u o eniu wygl daj

jak rz dy dachówek. 

Gonty zbudowane s  z kilku warstw:

no nej, czyli os onowej z w ókna szklanego, nas czonej 

bitumem modyfikowanym;

wierzchniej (tworzy j  gruboziarnista posypka mine-

ralna lub ceramiczna), pe ni funkcj  ochronn  – zabez-

piecza przed nagrzewaniem, promieniowaniem UV 

i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamiast posypki jako 

warstw  wierzchni  mo na zastosowa  tak e cienk  fo-

li  metalow ;

spodniej z drobnoziarnistej posypki (np. z piasku kwar-

cowego lub talku) – ta zabezpiecza przygotowane do uk a-

dania na dachu warstwy przed sklejaniem.

Gonty bitumiczne mo na stosowa  na wi kszo ci da-

chów (minimalne nachylenie – powy ej 12°). 

Poniewa  gonty s  elastyczne, wietnie nadaj  si  do 

wyka czania dachów o skomplikowanej powierzchni 

i o du ej liczbie za ama . Polecane s  do remontów sta-

rych dachów krytych wcze niej pap .

INFO RYNEK Ile kosztuj  pokrycia dachowe?

materia : blacha stalowa, pow oka: alucynk

masa: 7 kg/m2, wymiary: 400 × 1320 mm, wysoko

fali: 25 mm, k t nachylenia po aci: 17–90°, kolory: 10

gwarancja: 50 lat – wodoszczelno , 15 lat – pow oki 

Ahi Roofing, model Gerard Heritage II

BLACHODACHÓWKI Z POSYPK  CERAMICZN

79

z /m2

materia : blacha, pow oka: poliester po ysk 

masa: 5 kg/m2, wymiary: 1070 × 12000 mm, wysoko

fali: 35 mm, k t nachylenia po aci: 7–90°, kolory: 27 

gwarancja: 10 lat – poliestry, 20 lat – alucynk 

Blachprofil 2, model T-35

BLACHY TRAPEZOWE

20–47  

z /m2*

materia : blacha powlekana, pow oka: poliester, pladur 

masa: 4,5 kg/m2, wymiary: 6000 × 1178 mm 

wysoko  fali: 14 mm, 20 mm, k t nachylenia po aci:

14°, kolory: 22, gwarancja: 10–30 lat

Kroll, model Kroll Plus

BLACHODACHÓWKI

25–39   

z /m2*

materia : blacha stalowa, pow oka: poliester po ysk 

masa: 4,1 kg/m2, wymiary: 1100 × 910–5000 mm

wysoko  fali: 60 mm, k t nachylenia po aci: 14–75°

kolory: 24, gwarancja: 10 lat

Lindab, model Topline

materia : blacha stalowa, stop aluminium, cynku 

pow oka: posypka kamionkowa, masa: 6,51 kg/m2

wymiary: 390 × 390 mm, d ugo  fali: 410 mm 

k t nachylenia po aci: 12°, kolory:  6 podstawowych 

oraz 6 z palety rozszerzonej, gwarancja: 30 lat

Pruszy ski, model Bond

 Folie wst pnego krycia ró -
ni  si  stopniem paroprzepusz-
czalno ci – od tego parametru 
zale y sposób wykonania szcze-
liny wentylacyjnej w dachu

41   

z /m2

ok. 72   

z /m2
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REKLAMA

  W zale no ci od rodzaju zastosowanego pod o a – deski lub p yty OSB – sposób przygo-

towania pod o a b dzie si  ró ni :

– deski – powinny mie  grubo  2,5 cm i szeroko  10–12 cm. Przed przybiciem desek powin-

ni my pozby  si  pozosta o ci kory na nich. Wszystkie deski i ca a konstrukcja powinny by  za-

impregnowane. Ka da deska powinna by  przybita dwoma gwo dziami ocynkowanymi skr t-

nymi lub pier cieniowymi.

– p yty OSB lub wodoodporna sklejka – ze wzgl du na niszczenie struktury p yty podczas 

g stego przybijania papiaków nale y stosowa  p yt  OSB o grubo ci minimum 18 mm. Przy 

dachach tzw. wielopo aciowych, na których planujemy zastosowa  p yty lub sklejk  wodood-

porn , nale y wykona  poprzeczne acenie ( aty 4 × 5 cm) co ok. 40 lub 62 cm, aby zminima-

lizowa  liczb  odpadów.

  Niezale nie od zastoso-

wanego pod o a pod gont 

(deski, p yta OSB, sklejka 

wodoodporna) w koszach 

zawsze stosuje si   pasy 

modyfikowanej papy sys-

temowej lub termozgrze-

walnej na tkaninie tech-

nicznej.

  Na tak przygotowane 

pod o e  mo na uk ada

gonty.

Przygotowanie pod o a pod gonty bitumiczne:

 Na deski jako podk ad pod gont powinni my za-
stosowa  pap  asfaltow  lub specjaln  membran
dachow , zalecan  przez producenta systemu da-
chowego

Deski (grub. 2,5 cm, szer. 10–12)   ok. 30 z /m2

   Na p yty OSB lub sklejk  uk ada si  membrany 
dachowe. Niektórzy producenci nie zalecaj  stoso-
wania podk adu pod p yty OSB lub sklejk

P yta OSB   ok. 25 z /m2

Sklejka wodoodporna   ok. 25 z /m2
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plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

AHI ROOFING  022 575 52 25  www.ahiroofing.pl
BLACHPROFIL 2  

012 415 55 50  www.blachprofil2.com.pl
BRAAS  077 541 20 00  www.monier.pl
EURONIT  032 624 95 00  www.euronit.pl
IBF  075 734 01 31  www.ibf.pl
IKO  042 681 49 14 www.iko-shingles.pl
KROLL  014 646 09 00  www.kroll.com.pl

LINDAB  022 489 88 00  www.lindab.pl
ONDULINE  022 651 85 08  www.onduline.com.pl
ONDURA   061 814 03 98  www.ondura.pl
PPG DECO  

0800 113 311  www.drewnochron.pl
PRUSZY SKI    022 738 60 00  www.pruszynski.com.pl
RATHSCHECK  058 303 17 50 
 www.rathscheck.de/polish/

RÖBEN  071 397 81 00  www.roben.pl
RUUKKI  0801 11 33  www.ruukki.com.pl
STRZECHART  605 761 928  www.strzechart.pl
TEGOLA POLONIA   

042 636 24 42  
 www.tegola-polonia.com.pl
WIENERBERGER 

022 514 21 00  www.wienerberger.pl

PRZYDATNE ADRESY

INFO RYNEK Ile kosztuj  pokrycia dachowe?

masa: 10,5 kg/m2, wymiary: 340 × 1000 mm

grub. pokrycia: 3 mm, k t nachylenia po aci: 12–75°

kolory: czerwony, br zowy, zielony, terakota, stalowy 

gwarancja: 20 lat 

Onduline, model 20 US Shingles

masa: 9 kg/m2, wymiary: 1000 × 337 mm 

grub. pokrycia: 3 mm, k t nachylenia po aci: 3–90°, 

kolory: czerwony, jasnobr zowy, szary, czarny, zielony, 

niebieski, gwarancja: 10 lat 

Tegola Polonia, model Mosaik

Pokrycie z trzciny
masa: 70 kg/m2, zu ycie: 14 wi zek trzciny/m2

k t nachylenia po aci: 30–50°, kolory: naturalny 

gwarancja: do 10 lat

Strzechart

masa: 13,5 kg/m2, wymiary: 1000 × 337 mm, grub. po-

krycia: 3–6 mm, k t nachylenia po aci: 3–90°

kolory: 8 kolorów, gwarancja: 10 lat 

Tegola Polonia, model Master

upek
masa: 31 kg/m2, zu ycie: 29,7 szt./m2

k t nachylenia po aci: 30–50°

gwarancja: 10 lat 

Rathscheck, model upek uskowy

GONTY BITUMICZNE

ALTERNATYWNE

– ceny brut to – 

ok. 25

z /m2

ok. 40 

z /m2

ok. 68

z /m2

ok. 62

z /m2

ok. 170

z /m2

masa: 3,4 kg/m2, wymiary: 1220 × 2000 mm

grub. pokrycia: 4 mm, k t nachylenia po aci: 11°

kolory: p yty z po yskiem w kolorze czerwonym, 

br zowym, zielonym, gwarancja: 15 lat

Ondura, model Ondura

BITUMICZNE P YTY FALISTE

19,15  

z /m2

Gont drewniany

Pokrycie z gontów drewnianych tworz  deszczu ki w kszta cie klina, naj-

cz ciej o wymiarach: d . 40–60 cm, szer. 6–10 cm i grub. 1,5 cm. Przed 

u o eniem na dachu gonty trzeba zaimpregnowa  przed grzybami, owa-

dami i ogniem. Impregnacj  tak  trzeba b dzie powtarza  co kilka lat. 

Pocz tkowo maj  naturalny kolor drewna, ale po kilku latach szarzej .

Strzecha 

Wspó czesne pokrycia ze strzechy powstaj  z trzciny o wilgotno ci 

15%. Grubo  gotowego pokrycia to 28–40 cm, tworzy ono zatem do-

skona  izolacj  akustyczn  i termiczn  (zim  pokrycie chroni przed 

ch odem, latem za  przed gor cem).

upek kamienny 

Kamienna dachówka powstaje ze ska  osadowych, z o onych z wielu 

warstw minera ów (miki). Po poci ciu na bloki roz upuje si  je na p ytki 

grubo ci oko o 5 mm. Zale nie od pochodzenia ska y, p ytki wyst puj

w ró nych kolorach: czarny, szary, a nawet odcienie zieleni i br zu. 

Alternatywne 
pokrycia dachowe 

fo
t.

 A
rc

h
iw

u
m

 B
D

fo
t.

 S
tr

ze
c

h
a

rt

masa: 12,2 kg/m2, wymiary: 1038 × 349 mm 

grub. pokrycia: 6,2 mm, k t nachylenia po aci: 20–85°

kolory: czerwonobr zowy, czarny, br zowy, piaskowy, 

zielony, szary ciemny, czerwony, gwarancja: 30 lat

Iko, model Cambridge
ok. 35 

z /m2


