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P
okrycia naturalne s¹ bardzo efek-
towne, ale zazwyczaj kosztowne,
a i firm, które je uk³adaj¹ nie jest

wiele. Dlatego decyzji o wyborze niety-
powego pokrycia nie mo¿na podejmo-
waæ pochopnie. Choæ piêkne same w so-
bie, nie na ka¿dym dachu i nie w ka¿dej
okolicy bêd¹ wygl¹daæ dobrze.

Z DREWNA
Gont drewniany to deszczu³ki w kszta³-
cie klina, najczêœciej d³ugoœci 40-60 cm,
szerokoœci 6-10 cm i gruboœci 1,5 cm.
Wiêksze s¹ niepraktyczne, bo ³atwo siê
kurcz¹ i pêkaj¹. Przed u³o¿eniem na da-
chu gonty trzeba zaimpregnowaæ przed
grzybami, owadami i ogniem. Impregna-

cjê tak¹ trzeba bêdzie powtarzaæ co kilka
lat. Pocz¹tkowo maj¹ naturalny kolor
drewna, ale po kilku latach szarzej¹. Nie-
kiedy barwi siê je bejc¹.
Gonty robi siê z jod³y, sosny, modrzewia,
dêbu kanadyjskiego lub cedru. Drewno
mo¿na poci¹æ maszyn¹ (gonty ciête) lub
³upaæ rêcznie (gonty ³upane). Ten drugi
sposób jest bardziej pracoch³onny, ale
lepszy – gonty ³upane nie maj¹ przeciê-
tych w³ókien drewna, s¹ wiêc mniej na-
si¹kliwe (woda po nich sp³ywa, zamiast
w nie wsi¹kaæ) i mniej podatne na odwar-
stwianie siê i wypadanie s³ojów. Niestety,
s¹ te¿ dro¿sze. Gonty drewniane sprzeda-
wane s¹ w wi¹zkach po 60 sztuk – jedna
kopa wystarczy na podwójne pokrycie
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Dachówka ceramiczna

lub blachodachówka

– taki dach mo¿e mieæ

ka¿dy. Kamieñ albo

drewno na dachu

– to rozwi¹zanie

dla indywidualistów.
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ok. m2 dachu (domy powinny byæ pokry-
te podwójn¹ warstw¹ gontów, pojedyncz¹
mo¿na przykryæ, np. altanê lub wiatê).
Wióry z drewna osikowego to cienkie
(ok. 0,5 cm) p³aty d³ugoœci 30-60 cm i sze-
rokoœci 6-8 cm. Pocz¹tkowo maj¹ kolor
jasnego drewna, póŸniej srebrzysty.
W miarê up³ywu lat robi¹ siê coraz ciem-
niejsze. Mo¿na te¿ je barwiæ specjalnym
olejem na odcienie od z³ota do bardzo
ciemnego br¹zu. Robi siê to ju¿ po u³o¿e-
niu wiórów na dachu, kiedy dobrze wys-
chn¹.
Wióry struga siê maszynowo, w taki spo-
sób, by jak najmniej poprzecinaæ s³oje –
takie p³aty drewna nie bêd¹ pêkaæ pod-
czas uk³adania. Najlepsze jest drewno
œciête pod koniec zimy (czyli zanim wy-
puœci œwie¿e soki), które przed pociêciem
na wióry przechowuje siê w miejscu za-
cienionym, w warunkach naturalnych –
po to, aby nie dosz³o do nadmiernego wy-
suszenia drewna. Gotowe wióry impre-
gnuje siê roztworem solnym o du¿ym stê-
¿eniu. Jeœli drewno osikowe wymoczy siê

w wodzie, stanie siê elastyczne i ³atwe do
profilowania. Dziêki temu mo¿na je do-
wolnie wyginaæ, na przyk³ad podwin¹æ je
pod spód na krawêdzi okapu.

Z TRZCINY
Wspó³czesne strzechy robi siê nie ze s³o-
my, jak kiedyœ, ale z trzciny, najlepiej jed-
norocznej, nie bardzo grubej i o wilgotno-
œci 15%. Gruboœæ strzechy z trzciny wy-
nosi 28-40 cm. Jest wiêc to doskona³a izo-
lacja termiczna (w zimie taka warstwa do-
brze chroni przed ch³odem, latem – przed
upa³em) i akustyczna. Pokrycie z trzciny
nie wymaga specjalnych zabiegów kon-
serwacyjnych. Wystarczy co 5 lat zaim-
pregnowaæ taki dach przed ogniem i od
czasu do czasu zmiataæ z niego mech, ina-
czej bêdzie siê pod nim utrzymywa³o za-
wilgocenie, które zapocz¹tkowuje butwie-
nie strzechy. W razie potrzeby mo¿na wy-
mieniæ zniszczony fragment (kolor nowe-
go wyrówna siê mniej wiêcej po roku).
Uwaga! Do impregnacji trzciny potrzeb-
ny jest odpowiedni preparat, niedopusz-
czalne jest bowiem stosowanie œrodków
solnych, które sp³ywaj¹ ju¿ po pierwszej
ulewie, szczególnie ¿e trzcina nie wch³a-
nia ich tak ³atwo jak drewno.

Z KAMIENIA
£upek kamienny to rodzaj naturalnej ka-
miennej dachówki, stosowanej do krycia
dachów od setek lat, zw³aszcza w krajach
Europy Zachodniej. £upek to ska³a osa-
dowa z³o¿ona z wielu warstw miki. Po po-
ciêciu na bloki roz³upuje siê j¹ na p³ytki
gruboœci oko³o 5 mm. Zale¿nie od pocho-
dzenia ska³y takie p³ytki mog¹ mieæ ró¿-
ne kolory: czarny, szary, a nawet odcienie
zieleni i br¹zu.

GONTY I WIÓRY DREWNIANE, STRZECHA ORAZ £UPEK

KALENICA DDACHU
KRYTEGO SSTRZECH¥
Najbli¿sza polskiej tradycji jest wykoñczo-

na gontem ddrewnianym – po³¹czone dwie

po³acie gontów zachodz¹cych do³em na

trzcinê zapewniaj¹ jednoczeœnie szczel-

noœæ i wentylacjê dachu. Popularn¹ z ko-

lei kalenicê z ttrzciny tworz¹ odpowiednio

przystrzy¿one snopki, u³o¿one w ten spo-

sób, by woda sp³ywa³a wzd³u¿ ŸdŸbe³, nie

przedostaj¹c siê pod pokrycie. Kalenicê

z perzu spotkaæ mo¿na na bardzo starych

strzechach, dziœ raczej siê jej nie stosuje.

Niekiedy na kalenicy mo¿na te¿ zobaczyæ

wrzos lub darñ albo efektownie koronko-

we wzory – „tkane” z wwikliny llub lleszczy-

ny, bêd¹ce nie tylko ozdob¹ dachu, ale

przede wszystkim dobrze dociskaj¹ce

strzechê.

Gonty zz ddrewna mmusz¹ bbyæ oodpowiednio zzaim-

pregnowane
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Na ddachu kkrytym wwiórami kkoniecznie ttrzeba zza-

montowaæ ppiorunochron

W PPolsce sstare ddachy kkryte ³³upkiem tto eefekt

dawnych wwp³ywów nniemieckich

Elementy mma³ej aarchitektury cchêtnie pprzykrywa

siê sstrzech¹
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NA JAKIM DACHU,
JAK UK£ADAÆ
Gonty drewniane mo¿na k³aœæ ju¿ na da-
chach o nachyleniu 22°, pod warunkiem,
¿e u³o¿y siê je w trzech warstwach. Najle-
piej jednak jeœli nachylenie dachu ma co
najmniej 38°, bo wtedy wystarczy uk³ada-
nie w dwóch warstwach. Nie ma nato-
miast ograniczeñ, jeœli chodzi o górn¹
granicê – dach przykryty gontem mo¿e
byæ niemal pionowy.
Pod gontami musi znaleŸæ siê pe³ne de-
skowanie. Uk³ada siê je na ruszcie z ³at
i kotr³at, przybijaj¹c gwoŸdziami. W ka-
lenicy gonty wysuwa siê na oko³o 8 cm
poza jej liniê.
Nachylenie po³aci przykrytych wiórami
drewnianymi powinno wynosiæ nato-
miast co najmniej 40°. Na takim dachu
uk³ada siê 8-9 warstw wiórów, a w miej-
scach za³amañ dachu powinno byæ ich
jeszcze wiêcej. Nad poddaszem nieu¿yt-
kowym wióry mocuje siê do ³at le¿¹cych
bezpoœrednio na krokwiach, nad u¿yt-
kowym (ocieplanym) potrzebne jest de-
skowanie pokryte pap¹.

Wióry k³adzie siê od okapu w górê, me-
tod¹ „na warkocz” – ka¿da kolejna war-
stwa jest nieco przesuniêta do góry,
dziêki czemu widaæ warstwê poprzed-
ni¹. Warstwy k³adzie siê pod k¹tem 30°,
kieruj¹c je raz w jedn¹, raz w drug¹ stro-
nê. Do konstrukcji noœnej wióry przybi-
ja siê specjalnymi gwoŸdziami – wióra-
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POKRYCIA DACHOWE

Strzecha trzcinowa to jeden z najdro¿szych dachów, warto
wiêc zatrudniæ fachowca, który zagwarantuje w³aœciw¹
jakoœæ wykonanego pokrycia

NAJWA¯NIEJSZE

mit Trwa³oœæ sstrzechy nnie zzale¿y ood mma-

teria³u, zz kktórego jjest wwykonana.

Przyjmuje siê, ¿e trwa³oœæ strzechy s³omia-

nej (s³oma przygotowywana w sposób za-

pewniaj¹cy odpowiedni¹ twardoœæ i trwa-

³oœæ – koszona na zielono) to ok. 25 lat,

zaœ trwa³oœæ strzechy trzcinowej ( jedno-

warstwowej) ocenia siê nawet na 100 lat.

mit Strzechê ttrzcinow¹ ttrzeba zzabezpie-

czyæ pprzed ggryzoniami ii pptakami.

Jeœli trzcina jest dobrze, czyli œciœle u³o¿o-

na, w pokryciu nie ma miejsc, w które mo-

g³yby zawêdrowaæ gryzonie. Wyci¹ganie

pojedynczych ŸdŸbe³ przez ptaki równie¿

mo¿e œwiadczyæ o z³ym monta¿u, np. wi¹-

zaniu trzciny zwyk³ym drutem ocynkowa-

nym czy niewykonaniu „prê¿enia” na oka-

pach, co po pewnym czasie mo¿e spowo-

dowaæ wysuwanie siê ca³ych snopków.

Strzecha mo¿e dawaæ schronienie jedynie

osom i paj¹kom.
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W ddachu kkrytym sstrzech¹ llepiej nnie pplanowaæ

okien ppo³aciowych, pponiewa¿ ppokrycie wwokó³ nnich

by³oby bbardzo ttrudne ddo uuszczelnienia.

Lepsze ss¹ ookna ppionowe ddodatkowo

„rozbijaj¹ce” mmasywn¹ bbry³ê

takiego ddachu

Uk³adanie sstrzechy zzaczyna ssiê ood ddo³u, cczyli

od ookapu, aa¿ kkolejne rrzêdy ddojd¹ ddo kkalenicy,

której oob³o¿enie wwymaga nniezwyk³ej

fachowoœci ii zznawstwa zzagadnienia

£upkiem mmo¿na kkryæ nnie

tylko ddachy, aale tte¿

wykañczaæ eelewacje

i pod³ogi

fot. RR
ATHSCHECK SSCHEIFER

Odstêpy mmiêdzy ³³atami zzale¿¹ ood ggruboœci ppokrycia zz ttrzciny ooraz ood jjej dd³ugoœci. WWa¿ny jjest rrównie¿

kszta³tu ddachu ii kk¹ty nnachylenia ppo³aci
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kami. Dziêki drzazgom na powierzchni
wiórów poszczególne warstwy same „za-
zêbiaj¹” siê miêdzy sob¹.
Nachylenie po³aci przykrytej trzcin¹

powinno wynosiæ powy¿ej 45° (na lu-
karnach k¹t ten mo¿e byæ mniejszy, ale
nie mniej ni¿ 30°). Naj³adniej strzecha
prezentuje siê na budynkach o nachyle-
niu ok. 52°. Górna granica natomiast
jest niemal bez ograniczeñ, a im bar-
dziej stromy dach, tym trwalsza bêdzie
strzecha. Na wi¹zki dachowe nadaje siê
wy³¹cznie trzcina prosta, o gruboœci
ŸdŸb³a ok. 5 mm.
Œciêt¹ trzcinê wi¹¿e siê w snopki (wi¹z-
ki) o d³ugoœci 150-180 cm, œrednicy
oko³o 19 cm i obwodzie 60 cm na koñcu
wi¹zki. Na 1 m2 pokrycia zu¿ywa siê 
8-12 snopków. Uk³adanie trzciny – po-
cz¹wszy od okapu – polega na odpo-

wiednim rozmieszczeniu wi¹zek, rozciê-
ciu ich, roz³o¿eniu i ubiciu w celu nada-
nia odpowiedniego kszta³tu, a nastêpnie
dociœniêciu odpowiednim drutem do ³at –
chromoniklowym, który nie ulega korozji
i nie traci wytrzyma³oœci w wysokiej tem-
peraturze. Zwyk³y drut stalowy – którym
niektórzy wi¹¿¹ jeszcze strzechê – po
pewnym czasie siê wyd³u¿a, co powoduje
rozluŸnianie i wysuwanie siê trzciny,
w razie po¿aru zaœ „rozwi¹zuje siê” rów-
nie ³atwo jak sznurówki.
Z ³upka mineralnego mo¿na u³o¿yæ kilka
wzorów pokrycia, na przyk³ad ³ukowy,
prostok¹tny, oktagonalny, rybi¹ ³uskê lub
pó³okr¹g³y. Mo¿na te¿ wybraæ tzw. dzikie
krycie – dekarz formuje wtedy p³ytki na
dachu, bezpoœrednio przed przybiciem,
osobno dopasowuj¹c ka¿d¹ p³ytkê.
Pod³o¿em pod ³upek zwykle jest desko-
wanie kryte pap¹, czasem dodatkowo
z rusztem z ³at i kontr³at. P³ytki z ³upka
mineralnego mocuje siê gwoŸdziami
miedzianymi lub cynkowanymi ognio-
wo, a jeœli bêd¹ bardzo mocno na siebie
zachodziæ – tak¿e klamrami ze stali nie-
rdzewnej.    n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

GONTY I WIÓRY DREWNIANE, STRZECHA ORAZ £UPEK

PRAWIE JJAK ££UPEK
Obecnie mo¿na kupiæ materia³ do z³udze-

nia przypominaj¹cy ³upek naturalny, z tym

¿e wytwarza siê go sztucznie z mieszanki

kaolinu, py³u ³upkowego oraz dodatków

plastycznych. Dostêpny jest za to w wielu

kolorach – kilku standardowych i dowol-

nym na zamówienie. Jest te¿ doœæ lekki

(mniej ni¿ 10 kg/m2), ³atwy w monta¿u,

trwa³y i zdecydowanie tañszy ni¿ prawdzi-

wy ³upek.

Popularne wwzory nna ddachach kkrytych ³³upkiem:

1 –– oostrok¹tny, 22 –– ooœmiok¹tny, 33 –– rrybiej ³³uski,

4 –– pplastra mmiodu, 55 –– kkarpiówkowy
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Dach ttrawiasty ((wykonany ww ssystemie ddachu oodwróconego) ddoskonale pprezentuje ssiê nna ddomu zz bbali
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