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Produkowane dawniej dachówki ce-
mentowe (znane i stosowane w bu-

downictwie od ok. 150 lat) nie dorów-
nywa³y ceramicznym zarówno estetyk¹,
jak i parametrami technicznymi, a wiêc
w efekcie – trwa³oœci¹. Dziœ czêsto na-
wet z bliska trudno odró¿niæ, czy dom
pokryto tradycyjn¹ dachówk¹ ceramicz-

n¹, czy te¿ jej cementowym „substytu-
tem”. Wygl¹d i w³asnoœci u¿ytkowe obu
pokryæ s¹ na tyle zbli¿one, ¿e o wyborze
z regu³y decyduje cena lub dostêpnoœæ
poszukiwanego wzoru.

Do zalet dachówek – zarówno cera-
micznych, jak i cementowych – nale¿¹:
du¿a trwa³oœæ, niepalnoœæ, dobra izola-
cyjnoœæ cieplna i akustyczna, odpornoœæ
na zmienne warunki atmosferyczne,
a tak¿e – olbrzymi wybór kszta³tów
i kolorów, pozwalaj¹cy dobraæ odpo-
wiedni wzór do rozmaitych form dachu
oraz budynków zaprojektowanych
w dowolnym stylu architektonicznym 1.
Niebagatelnym plusem dachówek (ma-
j¹cym znaczny wp³yw na d³ugowiecz-
noœæ wykonanych z nich pokryæ) jest ³a-
twoœæ napraw, dziêki mo¿liwoœci wy-
miany pojedynczych uszkodzonych ele-
mentów.
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Nie bez przyczyny kryto nimi dachy od stuleci.
S¹ trwa³e i piêkne, korzystnie siê starzej¹.
Mo¿na nimi pokrywaæ dachy o najbardziej

skomplikowanych formach, a ich parametry pozwalaj¹
stworzyæ doskona³e warunki ¿ycia na poddaszu. 

Dachówki ceramiczne – podobnie, jak ich m³odsze
kuzynki, dachówki cementowe – to wybór dla tych,

którzy ceni¹ jakoœæ i nie zamierzaj¹
na dachu oszczêdzaæ.

Opracowanie: Agnieszka Rezler

fot. Jopek
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1 Dziêki bogatej ofercie rynkowej bez
problemu dobierzemy dachówki do budynku
w niemal ka¿dym stylu (fot. Lafarge Dachy,
Pracownia Architektoniczna
Ma³gorzaty Cybulskiej-Marks, Braas)
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Gdzie stosowaæ?
Dachówki zasadniczo wykorzystuje

siê do krycia dachów o k¹cie nachyle-
nia od 30 do 60°. Ten zakres spadku po-
³aci zapewnia z jednej strony jej szczel-
noœæ poprzez w³aœciwy sp³yw wody
deszczowej, z drugiej zaœ – stabilnoœæ
pokrycia, które utrzymuje siê na dachu
dziêki w³asnemu ciê¿arowi i ukszta³to-
wanym na spodniej stronie dachówek
zaczepom. Dachówki bowiem w wiêk-
szoœci przypadków nie musz¹ byæ trwa-
le mocowane do ³at monta¿owych; do
pod³o¿a przybija siê jedynie skrajne
i okapowe, aby zapobiec podrywaniu
ich przez wiatr, pozosta³e zaœ zahacza
siê zaczepami o ³aty.

Dachówk¹ mo¿emy równie¿ pokryæ
dach o k¹cie nachylenia wiêkszym ni¿ 60°
(np. mansardowy). Wszystkie dachówki
nale¿y wówczas przymocowaæ do ³at dru-

tem lub gwoŸdziami (niektóre rodzaje
dachówek maj¹ przeznaczone do tego ce-
lu, fabrycznie wiercone otwory). Bêdzie-
my mieli jednak znacznie utrudnione za-
danie w przypadku ewentualnego uszko-
dzenia i koniecznoœci wymiany czêœci
pokrycia.

Dachówki mo¿na tak¿e uk³adaæ na
dachach o niewielkim spadku – od 15 do
30°. Poniewa¿ w takiej sytuacji pokrycie
dachówkowe – z natury swojej nieszczel-
ne – nie zapewni wystarczaj¹cej izolacyj-
noœci przeciwwodnej po³aci dachowej,
nale¿y wykonaæ pod nie pod³o¿e z pe³ne-

go deskowania ze szczelnym pokryciem
z papy.

Na czym uk³adaæ?
Ze wzglêdu na du¿y ciê¿ar pokrycia

z dachówek, decyzjê o jego wyborze nale-
¿y podejmowaæ ju¿ na etapie projektowa-
nia budynku. Wymaga ono bowiem szcze-
gólnie solidnej konstrukcji dachu; prze-
kroje elementów wiêŸby musz¹ byæ wiêk-
sze, ni¿ w przypadku pokryæ l¿ejszych –
np. bitumicznych czy z blachy. Z tego
wzglêdu dachówka nie zawsze mo¿e byæ
wykorzystana przy remoncie czy przebu-
dowie starego budynku – bywa, ¿e istnie-
j¹ca konstrukcja nie ma wystarczaj¹cej
noœnoœci, a jej wymiana okazuje siê zbyt
kosztowna.

Najczêœciej stosowanym bezpoœred-
nim pod³o¿em pod dachówki ceramiczne
i cementowe jest mocowany do krokwi

ruszt z równoleg³ych do nich kontr³at
i poprzecznie nabijanych ³at, na których
bêd¹ siê opieraæ zaczepy dachówek 2.
Rozstaw ³at zale¿y od rodzaju i wielkoœci
elementów pokrycia 3. Najmniejszy stosu-
je siê pod karpiówkê, która, u³o¿ona w ko-
ronkê (w istocie dwuwarstwowo) lub ³uskê,
jest najciê¿szym pokryciem dachowym –
wa¿y blisko 80 kg/m2. Istotny jest tak¿e k¹t
nachylenia dachu: im mniejszy spadek,
tym gêœciej nabijamy ³aty – zak³ad s¹siadu-
j¹cych poziomych rzêdów dachówek bêdzie
wówczas wiêkszy, a pokrycie szczelniejsze. 

Budowa dachówki pozwala na zast¹-
pienie tradycyjnego pe³nego deskowania
po³aci dachu paroprzepuszczaln¹ foli¹
wstêpnego krycia (FWK). To nowocze-
sne rozwi¹zanie znacznie przyœpiesza ro-
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Produkcja dachówek ceramicznych ma
wielowiekow¹ historiê. Podstawowa zasada
rz¹dz¹ca procesem ich wytwarzania nie zmie-
ni³a siê od stuleci, tyle ¿e obecnie wspomaga
ów proces najnowoczeœniejsza technologia.
Ich zasadnicze tworzywo stanowi glina z nie-
wielk¹ zawartoœci¹ margla, wzbogacona
o sk³adniki uszlachetniaj¹ce. Z wyrobionej
masy glinianej formuje siê w odpowiednich
kszta³tkach dachówki, suszy metod¹ przemy-
s³ow¹, a nastêpnie wypala w bardzo wysokiej
temperaturze. Jeœli produkt nie zosta³ podda-
ny barwieniu, uzyskujemy dachówkê natu-
raln¹ o kolorze uzale¿nionym od rodzaju
pierwotnego surowca i iloœci zawartych
w nim zwi¹zków ¿elaza. Przed wypaleniem
dachówki mo¿na pokryæ mieszanin¹ rozcieñ-
czonej gliny i substancji barwi¹cych – wów-
czas otrzymamy dachówki angobowane
o rozmaitych barwach. Najwiêksze mo¿liwo-
œci kolorystyczne daje szkliwienie; dachówki
po wypaleniu w piecu pokrywa siê specjaln¹,
barwi¹c¹ lub przezroczyst¹ glazur¹, a nastêp-
nie ponownie wypala – wynikiem tego proce-
su jest dachówka glazurowana.

Podstawowe materia³y do produkcji da-
chówek cementowych to cement, piasek
i woda. Odpowiednio zagêszczon¹ mieszani-
nê tych sk³adników, wzbogacon¹ o barwniki
(dachówki cementowe s¹ w procesie produk-
cji barwione w masie) poddaje siê nastêpnie
obróbce termicznej w aluminiowych for-
mach. W wiêkszoœci przypadków dachówki
s¹ te¿ powierzchniowo pokrywane pow³ok¹
akrylow¹. Podnosi to ich trwa³oœæ, a tak¿e
nadaje im ca³kowicie jednolity odcieñ. Malo-
wanie odbywa siê kilkuetapowo, przy czym
pierwsz¹ warstwê farby nak³ada siê „na mo-
kro”, co powoduje mocniejsze zwi¹zanie z jej
pod³o¿em. Zastosowanie tej technologii po-
zwala uzyskaæ bardzo szerok¹ gamê kolory-
styczn¹, a tak¿e zró¿nicowan¹ powierzchniê
– od po³yskliwej po ca³kowicie matow¹.

Z czego powstają?

Zarówno w ofercie producentów dachówki ce-
ramicznej, jak i cementowej znajdziemy wzory
rustykalne lub „postarzone” (fot. Wasco)

2 Od starannoœci wykonania drewnianego
rusztu pod dachówki w du¿ym stopniu zale¿y
szczelnoœæ pokrycia (fot. Xella)
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boty dachowe. Przekrój rusztu ³at i kontr-
³at zapewnia odpowiedni¹ szerokoœæ szcze-
liny wentylacyjnej, niezbêdnej do odpro-
wadzenia wilgoci gromadz¹cej siê pod po-
kryciem i – ewentualnie – w warstwie ter-
moizolacji. Wprawdzie uformowane na
bocznych krawêdziach dachówek zak³adki
uszczelniaj¹ pokrycie, jednak w szczególnie
niekorzystnych warunkach pogodowych –
zw³aszcza na dachach o mniejszym k¹cie
nachylenia – silny wiatr mo¿e podwiewaæ
pod pokrycie krople deszczu lub œnieg. Zja-
wisko to nie bêdzie szkodliwe pod warun-
kiem, ¿e warstwa FWK zosta³a u³o¿ona
prawid³owo (zgodnie ze wskazówkami pro-
ducenta, najczêœciej nadrukiem do góry).
Wówczas woda nie przedostanie siê do war-
stwy izolacji termicznej (nie pozwoli na to

specjalna struktura FWK), a nadmiar wil-
goci zostanie szybko odprowadzony.

Uk³adanie dachówek rozpoczyna siê
zawsze od dolnej krawêdzi dachu, czyli
od okapu. Roboty mo¿na zacz¹æ dopiero
po wyprowadzeniu ponad dach kominów,
otynkowaniu ich oraz wykonaniu wszyst-
kich obróbek blacharskich 4. 

Co wa¿ne?
Jeœli planujemy zakup dachówek,

poproœmy dekarza, by na podstawie
projektu wyliczy³ ich niezbêdn¹ iloœæ.
Dachówki nale¿y zamawiaæ z kilku-,
kilkunastoprocentowym zapasem –
czêœæ z nich z pewnoœci¹ trzeba bêdzie
przyci¹æ, pewna iloœæ mo¿e te¿ ulec
zniszczeniu podczas transportu lub na
budowie. Nadwy¿ka materia³u pozwoli
nam unikn¹æ koniecznoœci dodatko-
wych zakupów, co jest szczególnie istot-
ne w przypadku ceramicznych dachó-
wek naturalnych oraz niemalowanych
powierzchniowo dachówek cemento-
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dachówki ceramiczne

karpiówka esówka renesansowa podwójna
rzymska

celtycka

tegalit staroniemiecka

romañska marsylka mnich i mniszka

dachówki cementowe

3 Ró¿ne kszta³ty i rozmiary dachówek wymagaj¹ zró¿nicowanych konstrukcji rusztów monta¿owych

Dachówki kalenicowe – maj¹ zastosowa-
nie w niektórych systemach dachowych;
uk³adane pod rzêdem g¹siorów, zapewnia-
j¹ szczelne i estetyczne po³¹czenie po³aci
dachu z kalenic¹.
Dachówki klinowe – stosowane na da-
chach o nietypowej formie lub w miej-
scach, których pokrycie zwyk³ymi da-
chówkami bez ich przycinania nie by³oby
mo¿liwe (np. na „wolich oczkach”).
Dachówki koszowe – stosowane jako wy-
koñczenie wklês³ego kosza, utworzonego
w miejscu zbiegu dwóch s¹siaduj¹cych ze
sob¹ po³aci dachu.
Dachówki krawêdziowe (skrajne, bocz-
ne), prawe i lewe – tworz¹ce ostatni rz¹d
dachówek wzd³u¿ krawêdzi dachu.
Dachówki okapowe – wchodz¹ w sk³ad
niektórych systemów dachowych; tworz¹
dolny poziomy rz¹d dachówek wzd³u¿
okapu dachu.
Dachówki po³ówkowe – stosowane wszê-
dzie tam, gdzie brak miejsca na pe³n¹ da-
chówkê – np. w s¹siedztwie kominów lub
przy koszach.
Dachówki pulpitowe – wykorzystywane
jako wykoñczenie kalenicy dachu jedno-
spadowego.
Dachówki wentylacyjne – z ukszta³towa-
nym otworem umo¿liwiaj¹cym wentylacjê
przestrzeni pomiêdzy poszyciem a pokry-
ciem dachu.

G¹siory – dachówki tworz¹ce „grzbiet”
dachu, uk³adane na desce kalenicowej;
rz¹d zachodz¹cych na siebie g¹siorów za-
mykaj¹ z obu stron kalenicy g¹siory
skrajne.
Kominki wentylacyjne (dachówki ko-
minkowe) – z ukszta³towanym wylotem
pionowym w formie niewielkiego komin-
ka; stanowi¹ zakoñczenie przewodu odpo-
wietrzaj¹cego pion kanalizacyjny lub wen-
tyluj¹cego pomieszczenie poddasza. 
£¹czniki g¹siorowe (trójniki i czwórniki)
– stosowane w miejscu zbiegu kalenic da-
chu wielopo³aciowego o z³o¿onej formie
lub na zworniku dachu kopertowego.
P³otki (belki, drabinki) przeciwœnie¿ne
– montowane do specjalnych dachówek
z zaczepami; zapobiegaj¹ osuwaniu siê
œniegu z dachu, chroni¹c przy tym oryn-
nowanie.
Stopnie kominiarskie, drabinki – monto-
wane do specjalnych dachówek z zaczepa-
mi; umo¿liwiaj¹ bezpieczne poruszanie siê
po dachu.
Œwietliki – przezroczyste dachówki z two-
rzywa sztucznego lub hartowanego szk³a;
umo¿liwiaj¹ doœwietlenie pomieszczeñ
poddasza nieu¿ytkowego (nieocieplonego).
Zaœlepki g¹siorów – wykonane z tworzy-
wa sztucznego lub blachy (rzadziej z cera-
miki) elementy wykoñczenia skrajnych
g¹siorów.

Katalog elementów uzupełniających

4 Do uk³adania dachówek przystêpujemy
dopiero po wyprowadzeniu ponad po³aæ dachu
i otynkowaniu komina oraz po wykonaniu
obróbki blacharskiej (fot. Poujoulat)

Duży ciężar dachówek, postrzegany zwykle jako ich man−
kament, jest także zaletą – to on zapewnia pokryciu stabil−
ność i odporność na ataki porywistego wiatru
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wych – poszczególne partie fabryczne tych materia³ów potrafi¹
w znaczny sposób ró¿niæ siê odcieniem.

Z tego samego wzglêdu nale¿y równoczeœnie z zakupem podsta-
wowych, prostych dachówek (i koniecznie u tego samego producen-
ta) kupowaæ wszystkie potrzebne elementy dodatkowe, bez których
nie obêdzie siê ¿aden, nawet najprostszy dach (patrz – ramka). War-
to te¿ wiedzieæ, ¿e koszt tej „dachowej galanterii” stanowi niebaga-
teln¹ pozycjê wœród wydatków zwi¹zanych z pokryciem dachu – ce-
ny jej poszczególnych elementów potrafi¹ kilkudziesiêciokrotnie
przewy¿szaæ cenê prostej dachówki. Mo¿na minimalizowaæ udzia³
kosztownych „dodatków”, zastêpuj¹c np. dachówki po³ówkowe przy-
cinanymi. Nale¿y jednak liczyæ siê ze stratami podczas ciêcia, a tak-
¿e – wykonaæ rzecz umiejêtnie (przycinanie np. dachówki cemento-
wej bezpoœrednio na pokrywanym dachu skutkuje zanieczyszcze-
niem powierzchni u³o¿onego ju¿ pokrycia py³em, który przy pewnej
wilgotnoœci powietrza doskonale „wi¹¿e siê” z powierzchni¹ dachó-
wek, powoduj¹c trudne do usuniêcia zabrudzenie).

Kupuj¹c dachówki, dok³adnie je ogl¹dajmy. Ich powierzchnia po-
winna byæ jednolita, nienaznaczona rysami, pêkniêciami, pêcherzykami
czy odpryskami o œrednicy wiêkszej ni¿ 7 mm (reguluje to norma bu-
dowlana). Ka¿da dachówka musi mieæ nieuszkodzony zaczep – jedynie
to zapewni trwa³e i bezpieczne zamontowanie jej na ³acie. Niedopusz-
czalne s¹ ró¿nice w wymiarach poszczególnych dachówek przekraczaj¹-
ce 2%. Pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e jakoœæ materia³u trafniej ni¿ my
oceni sprawdzony solidny dekarz; kupuj¹c, zap³aci on równie¿ – w od-
ró¿nieniu od nas – ni¿szy, 7-procentowy podatek VAT.                        

Namiary na firmy na nastêpnej stronie
REKLAMA
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Chropowat¹ powierzchniê natural-
nych dachówek ceramicznych szczegól-
nie upodoba³y sobie mchy, glony i poro-
sty. Bêd¹ nam one dokuczaæ zw³aszcza na
intensywnie zadrzewionej, cienistej
dzia³ce. W takim miejscu korzystniejsze
bêdzie pokrycie dachu malowanymi po-
wierzchniowo dachówkami cementowy-
mi lub glazurowanymi (szkliwionymi)
dachówkami ceramicznymi (a). Jednak

nawet na nich prêdzej czy póŸniej pojawi
siê nieestetyczny nalot. Rad¹ na to jest
zaimpregnowanie nowego pokrycia pre-
paratem silikonowym po jego wczeœniej-
szym dok³adnym oczyszczeniu. Impre-
gnat zabezpieczy dachówki przed pora-
staniem i brudem, a dodatkowo – w przy-
padku pokryæ angobowanych, malowa-
nych lub szkliwionych – w pewnym
stopniu ochroni pokrycie przed szkodli-
wym dzia³aniem promieni s³onecznych
i blakniêciem koloru. 

Jeœli nasz dach ma ju¿ kilka lat i zo-
sta³ skutecznie zaatakowany przez mech,
grzyby (pleœnie) i porosty, mo¿na go
oczyœciæ. Dobre efekty daje sp³ukanie
pokrycia wod¹ pod ciœnieniem z odpo-
wiedni¹ (zgodn¹ ze wskazaniami produ-
centa) zawartoœci¹ detergentu. Efekt bê-
dzie widoczny, lecz jedynie powierz-
chowny. By skutecznie pozbyæ siê z da-
chu „przyrody o¿ywionej”, nale¿y poma-
lowaæ go (za pomoc¹ wa³ka lub pêdzla)
preparatem grzybobójczym. Œrodki takie
silnie dzia³aj¹, u¿ywaj¹c ich trzeba za-
tem zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ, za-
bezpieczaj¹c nie tylko d³onie i oczy, ale
tak¿e pas gleby wokó³ budynku. Najle-
piej wynaj¹æ do tego zadania fachow¹
ekipê pos³uguj¹c¹ siê specjalistycznym
sprzêtem.

Jeœli przy okazji zamierzamy odnowiæ
pow³okê malarsk¹ dachówek cemento-
wych (powinno siê to robiæ co kilkanaœcie
lat), mo¿emy malowanie po³¹czyæ z do-
g³êbnym czyszczeniem; oczyszczone i za-
impregnowane po³acie dachu pokrywamy
wówczas dobran¹ kolorystycznie farb¹
akrylow¹ (b) z domieszk¹ odpowiedniego
œrodka grzybobójczego.

Jak zabezpieczać i konserwować dachówki?

b

fot. Röben Ceramika Budowlana

fot. Aksil

Info Rynek – firmy

a

Dachówki ceramiczne
CERABUD

(62) 725 32 41 www.cb-cerabud.com.pl

CREATON (dystrybutor Arkadiusz Mokwa)
0601 610 652 www.creaton.pl

DACHKERAMIK MEYER-HOLSEN
(Przedstawicielstwo w Polsce Maciej Reniec)

0606 273 056 www.meyer-holsen.de

ELMAXI
(12) 289 04 70 www.elmaxi.com.pl

FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ
(62) 730 19 88 www.kaflarnia.com.pl

FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ
WAC£AW JOPEK

(32) 396 91 08 www.jopek.pl

FIRMA PODWYSZYÑSKI
(12) 423 51 64 www.podwyszynski.com.pl

IMERYS TOITURE (Przedstawicielstwo
w Polsce Maciej Czerkaski)

(22) 644 00 10 www.imerys-rooftiles.com

LAFARGE DACHY (RuppCeramika)
(77) 541 20 00 www.ruppceramika.pl

MEINDL POLSKA
(71) 339 84 96 www.meindl-polska.pl

PROGRESS
(94) 341 67 58 www.progress.koszalin.pl

RÖBEN CERAMIKA BUDOWLANA
(71) 397 81 00 www.roben.pl

TONDACH
(00 420) 581 673 111, 337
www.tondach.cz

VON MÜLLER DACHÓWKI
(18) 445 67 68
www.dachowki.von-mueller.pl

WIENERBERGER
(22) 514 21 00 www.wienerberger.pl

Dachówki cementowe

LAFARGE DACHY (Braas) 
(77) 541 20 00 www.braas.com.pl

ELMAXI
(12) 289 04 70 www.elmaxi.com.pl

EURONIT
(32) 641 33 63 www.euronit.com.pl

FENIKS
(22) 651 59 90 www.e-dach.pl

IBF POLSKA
(75) 732 40 31 www.ibf.pl

LEIER (dachówki betonowe)
(55) 272 32 12 www.leier.pl

MARTENS
(95) 749 30 23 www.martens.it.pl

PRODACH
(68) 382 33 41 www.prodach.com.pl

PROGRESS
(94) 341 67 58 www.progress.koszalin.pl

UNIBET-PAWE£ ADAMOWSKI
(68) 322 75 05 www.unibet.com.pl

Całkiem nowa forma
zamawiania BD

Kiosk z DOSTAWĄ
DO DOMU

T o  n i e  j e s t  p r e n u m e r a t a !
( p a t r z  s t r .  2 9 9 )
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