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POKRYCIA DACHOWE

fot. TEGOLA POLONIA

PAPY, GONTY BITUMICZNE I P£YTY FALISTE

Lekkie, szczelne...
bitumiczne
Co ³¹czy papy, bitumiczne gonty i p³yty faliste?
U¿ycie do ich produkcji
wodoszczelnej masy
asfaltowej, czyli bitumu,
a w konsekwencji
– szczelnoœæ oraz odpornoœæ na zmiany temperatury i na starzenie.
URSZULA KALINOWSKA
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nne wa¿ne zalety pokryæ bitumicznych to niewielki ciê¿ar, niska cena
i ³atwoœæ uk³adania. Tak¿e wygl¹d,
dawniej raczej niezbyt zachêcaj¹cy,
obecnie mo¿na zaliczyæ raczej do plusów ni¿ minusów, bo dotyczy to zw³aszcza coraz ³adniejszych gontów bitumicznych.

SZCZELNA PROSTOTA
Papa przeznaczona na dach zbudowana jest
z trzech warstw. Najwa¿niejsz¹ z nich jest
warstwa noœna, czyli osnowa z welonu
szklanego, w³ókniny poliestrowej, folii albo
tektury. Od rodzaju i gruboœci osnowy zale¿y, jak bardzo papa jest elastyczna i odporna

na rozci¹ganie. Mocne osnowy maj¹ gramaturê w granicach 200-250 g/m2. To w³aœnie
osnowa nas¹czona jest mas¹ bitumiczn¹.
Warstwa wierzchnia to posypka z talku,
piasku lub ³upków w ró¿nych kolorach. Jej
zadaniem jest ochrona papy przed nagrzewaniem, promieniami UVB i uszkodzeniami mechanicznymi. Warstwa spodnia, czyli folia antyadhezyjna chroni zrolowan¹ papê przed sklejaniem siê.
Na pokrycia dachowe nie stosuje siê pap
tradycyjnych z osnow¹ z tektury. Zast¹pi³y
je papy termozgrzewalne z osnow¹, np.
z welonu szklanego lub w³ókniny poliestrowej. Maj¹ znacznie lepsze parametry techniczne ni¿ papy tradycyjne, s¹ te¿ ³atwiejsze
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Im grubsza papa, tym jest bardziej odporna na uszkodzenia i ewentualne przecieki, a ponadto tym ³atwiej siê j¹
uk³ada na dachu

ZAMIAST DACHÓWKI
Gonty (dachówki) bitumiczne to d³ugie
pasy z wciêciami w ró¿nych kszta³tach,
np. prostok¹ta, trójk¹ta, ³uski, trapezu,
szeœciok¹ta. Dziêki tym wciêciom po u³o¿eniu na dachu wygl¹daj¹ jak rzêdy dachówek lub gontów. Podobnie jak papy
zbudowane s¹ z kilku warstw. Podstawow¹ jest warstwa noœna, czyli osnowa z w³ókna szklanego nas¹czona bitumem modyfi-

kowanym. Od jego jakoœci zale¿y, czy dachówka bêdzie odporna na silne wiatry
i starzenie. Warstwa wierzchnia (gruboziarnista posypka mineralna lub ceramiczna)
chroni dachówki przed nagrzewaniem, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Od niej zale¿y kolor dachu,
mo¿e byæ jedno- lub wielobarwna, np. cieniowana. Zamiast posypki warstw¹
wierzchni¹ mo¿e byæ cienka folia metalowa.
Warstwa spodnia z drobnoziarnistej posypki (np. z piasku kwarcowego lub talku) zabezpiecza przygotowane do uk³adania na
dachu warstwy przed sklejaniem.
Gonty bitumiczne nadaj¹ siê na wiêkszoœæ dachów o nachyleniu minimum 12°.
Nie ma ograniczeñ, jeœli chodzi o górn¹
granicê, poniewa¿ dach mo¿e te¿ byæ bardzo stromy, a nawet mieæ p³aszczyzny
pionowe. Poniewa¿ gonty s¹ elastyczne,
œwietnie nadaj¹ siê do wykañczania ró¿nych nietypowych powierzchni, np. „wolich oczek”. Polecane s¹ do remontów starych dachów krytych wczeœniej pap¹.

NA FALI
P³yty faliste to sztywne p³yty gruboœci ok.
3 mm i rozmiarze 1x2 m. Wyprodukowane s¹ z kilkunastu warstw sprasowanych
w³ókien organicznych, nas¹czonych mas¹

fot. TEGOLA POLONIA

Dziêki temu, ¿e gonty bitumiczne s¹ samoprzylepne, dach jest szczelny i odporny na dzia³anie wiatru nawet
bezpoœrednio po u³o¿eniu

AKCESORIA DO GONTÓW
Do wykoñczenia kalenic dachów krytych gontami bitumicznymi producenci
oferuj¹ gotowe elementy kalenicowe.
Oczywiœcie, zamiast tego mo¿na u¿yæ
papy albo odpowiednio przyciêtych
gontów. Dostêpne s¹ równie¿ specjalne p³otki przeciwœniegowe (przeznaczone do monta¿u na dachach krytych
gontem) oraz kominki wentylacyjne,
zaopatrzone w szczelne i ³atwe
w monta¿u przeloty dachowe. Jeœli
w dachu montowane bêdzie okno po³aciowe, trzeba bêdzie dokupiæ dopasowany do tego rodzaju pokrycia
ko³nierz uszczelniaj¹cy.
Razem z gontami
bitumicznymi
warto kupiæ dopasowane do nich
akcesoria, np.
kominki wentylacyjne, zaopatrzone
w szczelne i ³atwe
w monta¿u przeloty dachowe

fot. STEMA

w monta¿u. Bitum, którym nas¹czona jest
osnowa pap jest modyfikowany – oksydowany, wzbogacony plastomerem APP albo
elastomerem SBS. Takie papy ró¿ni zakres
temperatury, w której zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci; w Polsce najczêœciej stosuje siê te
z SBS.
Papy mog¹ byæ stosowane jako podk³ad pod
w³aœciwe pokrycie, np. papa na deskowaniu
mo¿e byæ u³o¿ona jako warstwa wstêpnego
krycia (zamiast folii) pod dachówki ceramiczne) albo jako ostateczny materia³ pokryciowy. Ostateczne pokrycie z papy
– przede wszystkim na dachach p³askich –
mo¿e byæ uk³adane jednowarstwowo (z dobrych jakoœciowo pap wierzchniego krycia)
albo warstwowo – pod pap¹ wierzchniego
krycia uk³ada siê podk³adow¹, do czego
bardzo przydaje siê papa perforowana.

BITUM MODYFIKOWANY
Producenci wyrobów bitumicznych
stosuj¹ ró¿ne oznaczenia i bez dostêpu do karty katalogowej produktu
doœæ trudno ustaliæ ich w³asnoœci.
Warstwy bitumiczne pap mog¹ byæ
z ró¿nych asfaltów. Informacje o rodzaju pow³oki i jej gruboœci, a tak¿e
o osnowie oraz zastosowaniu mo¿na
równie¿ znaleŸæ na banderolach znajduj¹cych siê na rolkach papy.
Q Bitum oksydowany – nadaje papie
wiêksz¹ odpornoœæ na nisk¹ i wysok¹
temperaturê. Papa z bitumem oksydowanym s³u¿y do wykonywania pokryæ
warstwowych. Wytrzymuje zakres
temperatury od 0°C do +70°C.
Q Bitum wzbogacony dodatkiem plastomeru APP – dobra papa ma oko³o
20% APP, bardzo dobra – nawet 40%.
Papy z takim dodatkiem zachowuj¹
swoje w³aœciwoœci w temperaturze od
-15°C do +150°C, s¹ odporne na promienie UV.
Q Bitum wzbogacony elastomerem
SBS – powinno byæ go wiêcej ni¿ 10%,
papa wytrzymuje wtedy temperaturê
od -20°C do +100°C.
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Gonty bitumiczne wymagaj¹ sztywnego i równego poszycia.
W przeciwnym razie nawet najmniejsze nierównoœci na
powierzchni dachu bêd¹ natychmiast widoczne

AKCESORIA DO P£YT
Wraz z p³ytami falistymi powinno siê
nabyæ zestaw akcesoriów dachowych
– producenci oferuj¹ ca³e systemy
u³atwiaj¹ce u³o¿enie pokrycia oraz poprawiaj¹ce jego wygl¹d, miêdzy innymi g¹siory, wywietrzniki, uszczelki
wentyluj¹ce (które montuje siê do
pierwszej ³aty) oraz listwy okapowe.
Dokupiæ te¿ mo¿na przezroczyste p³yty
z PVC (o parametrach identycznych
jak bitumiczne), pozwalaj¹ce na dop³yw œwiat³a s³onecznego do pomieszczeñ znajduj¹cych siê bezpoœrednio
pod dachem.

fot. STEMA

asfaltow¹ i pomalowanych, najczêœciej na
czerwono, br¹zowo i czarno, niekiedy pojawiaj¹ siê w kolorze niebieskim lub zielonym. Takie p³yty uformowane s¹ pod ciœnieniem w kszta³t fali – ich wielkoœæ
i kszta³t przypominaj¹ popularny eternit.
W odró¿nieniu od niego nie zawieraj¹
azbestu i s¹ ca³kowicie bezpieczne dla
zdrowia.
Bitumiczne p³yty faliste przeznaczone s¹
do krycia dachów o nachyleniu po³aci
11-90°. Doskonale sprawdzaj¹ siê w remontach starych dachów, krytych wczeœniej eternitem, pap¹ lub blach¹ falist¹,
poniewa¿ mo¿na je uk³adaæ na starym pokryciu, bez demontowania go. Wzmacnianie wiêŸby nie jest przy tym potrzebne, gdy¿ 1 m2 p³yt wa¿y zaledwie 3 kg
(nowe p³yty mocuje siê do starego pokrycia za poœrednictwem rusztu drewnianego).

Pokrycie z gontów bitumicznych nie wymaga
szczególnej konserwacji, a jeœli ulegnie uszkodzeniu, zniszczony pas ³atwo wymieniæ na nowy

JAK SIÊ JE UK£ADA
Papy trzeba uk³adaæ na sztywnym poszyciu z desek lub p³yt wiórowych. Tradycyjne mocuje siê do pod³o¿a mechanicznie gwoŸdziami-papiakami, przy czym
kolejne pasy ³¹czy siê na zak³ad i zgrzewa

lub skleja lepikiem. Papy termozgrzewalne uk³ada siê metod¹ termiczn¹, polegaj¹c¹ na podgrzewaniu specjalnym palnikiem ich spodniej warstwy w miarê rozwijania. Mocowanie na lepik lub klej bitumiczny stosuje siê g³ównie przy naprawach starych dachów.
Na rynku s¹ te¿ papy samoprzylepne (samowulkanizuj¹ce), do których mocowania nie s¹ potrzebne ¿adne ³¹czniki ani
kleje – po nagrzaniu bitum ulega samowulkanizacji, sklejaj¹c kolejne pasy papy.
Gonty bitumiczne s¹ materia³em wiotkim, dlatego trzeba je uk³adaæ na sztywnym poszyciu (którego 1 m2 wa¿y oko³o
15 kg). Najlepiej nadaj¹ siê do tego p³yty OSB albo sklejka wodoodporna, ³¹czone na specjalne spinki, dziêki którym na powierzchni gontu nie bêd¹ odznaczaæ siê miejsca po³¹czeñ p³yt. Gonty bitumiczne przybija siê lub mocuje
zszywkami. Dodatkowo gonty maj¹
warstwê kleju, który pod wp³ywem
s³oñca uszczelnia po³¹czenia miêdzy
poszczególnymi pasami. Niektórzy producenci zalecaj¹, by pod tym pokryciem
– dla zapewnienia lepszej szczelnoœci –
uk³adaæ papê podk³adow¹.
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fot. STEMA

Aby nie dopuœciæ do powstawania nieszczelnoœci wokó³ kominów, lukarn oraz koszy dachowych, stosuje siê w tych miejscach bitumiczne masy uszczelniaj¹ce
oraz specjalne taœmy
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NAJWA¯NIEJSZE

fot. TEGOLA POLONIA

mit Wszystkie papy nadaj¹ siê do ostatecznego (wierzchniego) krycia dachów.
Niema³¹ rolê w przydatnoœci papy na dach
odgrywa osnowa. Jeœli jest z w³ókna
szklanego, papa ma du¿¹ wytrzyma³oœæ
i stabilnoœæ wymiarow¹, ale ma³¹ elastycznoœæ, bardziej nadaje siê wiêc na podk³ad
ni¿ do wierzchniego krycia. Lepsza do tego
celu jest papa z osnow¹ z w³ókna poliestrowego, odznaczaj¹ca siê bardzo dobr¹
elastycznoœci¹. Najlepsza na dach jest jednak papa z osnow¹ z w³ókna poliestrowego, ³¹czonego z siatk¹ z w³ókna szklanego
– zbrojone w ten sposób papy s¹ zarazem
bardzo mocne i elastyczne, maj¹ te¿ bardzo dobr¹ stabilnoœæ wymiarow¹.
O trwa³oœci papy w du¿ym stopniu decyduje odpornoœæ na skrajne temperatury
– w najni¿szej powinna zachowaæ elastycznoœæ, w najwy¿szej zaœ stabilnoœæ
wymiarów; przyjmuje siê, ¿e dobra papa
wytrzymuje od -10°C do +120°C. Przydatna jest tu równie¿ informacja o tym, jak
materia³ radzi sobie z prób¹ przebicia:
solidne maj¹ oznaczenie PS3, najlepsze
– PS4.

Cieniowane gonty bitumiczne s¹ dro¿sze, ale lepiej od jednolitych maskuj¹ ewentualne nierównoœci pod³o¿a

drewnianego z kontr³at i ³at, zaczynaj¹c
uk³adanie od do³u dachu, w kierunku
przeciwnym do przewa¿aj¹cego w okolicy
kierunku wiatru. P³yty w kolejnych rzêdach powinny byæ przesuniête wzglêdem
siebie o po³owê.
Q

Uk³adanie p³yt falistych nie jest zbyt
skomplikowane. Ich monta¿ nie wymaga
u¿ycia specjalistycznych narzêdzi i jest
tak prosty, ¿e z powodzeniem mo¿na go
wykonaæ samodzielnie. Wszelkie niezbêdne akcesoria – ³¹czniki, listwy,
uszczelki czy wywietrzniki – mo¿na kupiæ razem z pokryciem. P³yty faliste najczêœciej przybija siê – gwoŸdziami z polietylenowymi ³ebkami lub z wodoszczeln¹
podk³adk¹ i kapturkiem – do rusztu

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów
oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy
na nastêpnej stronie.

Nowoczesne materia³y bitumiczne s¹ bardzo trwa³e i dobrze wygl¹daj¹. Ich monta¿ nie jest skomplikowany

Faliste p³yty bitumiczne produkowane s¹ z w³ókniny nas¹czonej bitumem i malowane na ró¿ne kolory. Dziêki temu,
¿e s¹ lekkie, ³atwo siê je przycina i uk³ada na dachu

fot. ONDULINE
fot. ONDULINE

Pokrycie z p³yt falistych bitumicznych nie wymaga
sztywnego poszycia z desek. Czêsto stosuje siê je
w domach letnich i altanach, ale mo¿na te¿ je znaleŸæ na dachach domów ca³orocznych

fot. ONDULINE

fot. ICOPAL
fot. ICOPAL

mit Pod gonty bitumiczne nie trzeba
k³aœæ papy.
Podk³ad z papy jest konieczny na po³aciach nachylonych pod k¹tem mniejszym
ni¿ 17°. Na bardziej stromych wystarczy
wzd³u¿ wszystkich krawêdzi u³o¿yæ pas papy szerokoœci 1 m. Taki sam pas papy podk³adowej trzeba u³o¿yæ te¿ w koszach, jeœli
nie bêdzie w nich obróbek z blachy.
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