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Ci ar pokrycia to tylko jeden ze sk adni-

ków ca kowitego obci enia konstrukcji 

dachu. Wi ba pod lekkie pokrycia – na 

przyk ad gonty bitumiczne – musi przenosi

takie same obci enia niegiem i wiatrem, 

jak wi ba d wigaj ca ci kie dachówki. 

Pod lekkie gonty niezb dne jest te  sztywne 

i równe poszycie z desek lub p yt drewno-

pochodnych, podczas gdy pod dachówki 

wystarczaj aty i kontr aty.

W praktyce ró nice do 20% w wymiarach 

i ci arze elementów konstrukcyjnych wi -

by nie maj  istotnego znaczenia dla rzeczy-

wistej no no ci konstrukcji. Istotniejsza jest 

jako  u ytego drewna i sposób wykonania 

po cze .

Dachówki ceramiczne 
To jedne z najstarszych pokry  dachowych 

– wci  bardzo popularne. Wypala si  je 

z gliny z domieszkami kwarcu lub m czki 

ceglanej. S  najci szym pokryciem dachu 

– 1 m2 wa y od 35 do 80 kg. Dachówki 

ceramiczne s  bardzo trwa e – pokrycia 

na starych domach maj  nierzadko po-

nad 100 lat.

Tradycyjnie dachówki produkowano 

w naturalnej, rudoczerwonej barwie 

wypalonej gliny. Obecnie, dzi ki 

barwieniu w masie lub pokrywaniu 

barwnymi pow okami, produkuje si

dachówki w ró nych odmianach 

i kolorach. 

Naturalne. Maj  barw  ceglast  o odcie-

niu zale nym od z o a, z którego pochodzi 

glina, zatem nawet w jednej partii mog

wyst pi  ró nice w intensywno ci lub 

odcieniu barwy. Dachówki naturalne s

najmniej odporne na porastanie mchem, 

a ich barwa mo e si  z czasem zmienia ,

na przyk ad w miejscach, gdzie na dachu 

gromadz  si  li cie.

Angobowane. Przed wypaleniem 

pokrywane s  polew  ze szlachetnej 

glinki – angob  kwarcow , która 

powoduje, e powierzchnia dachówki 

staje si  b yszcz ca. Zapobiega to mi dzy 

innymi porastaniu mchem. Dzi ki dodaniu 

do polewy barwników 
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PYTANIE CZYTELNIKA

W a nie szukamy dla siebie 

odpowiedniego projektu 

domu. Rozwa amy rozmaite 

rozwi zania, w tym tak e

ró ne rodzaje pokrycia 

dachu. Najbardziej podobaj

si  nam dachówki karpiówki 

i gonty bitumiczne. Wiem, e

dachówki s  ci kie, a gonty 

lekkie. Czy wi ba pod te 

ostatnie mo e by  s absza, 

a wi c i ta sza?

Pokrycia dachowe 
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Obci enia zale nie od rodzaju pokrycia
Dachówki ceramiczne 

[kg/m2]*

Gonty bitumiczne

[kg/m2]*

Ci ar pokrycia dachowego 35–80 9–13

Konstrukcja, czyli wi ba 10 10

Podk ad z desek niepotrzebny 15

aty i kontr aty, 

folia dachowa (wst pnego krycia), 

paroizolacja

ok. 1 ok. 1

Ocieplenie 15 15

Podsufitka z p yt g–k 

w pomieszczeniach poddasza
15 15

Obci enie wiatrem 100 100

Obci enie niegiem 90 90

Obci enie sumaryczne 266–311 255–259

Porównanie obci e  dachu 

*) w zestawieniu pos u yli my si  swojsk  jednostk  – kilogramem, a nie oficjalnie obowi zuj c  – niutonem.

Karpiówka. Kszta tem przy-

pomina rybi usk . Uk ada si

j  na dwa sposoby – w tzw. „ u-

sk ” (ka dy rz d dachówek wisi 

na pojedynczej acie), w tzw. 

„koronk ” (na jednej acie wisz

dwa rz dy przesuni te wzgl -

dem siebie o pó  dachówki). 

Masa 1 m2 pokrycia pojedyn-

czego – ok. 45 kg, a krycia po-

dwójnego – 80 kg.

Holenderka, inaczej esówka.

W przekroju poprzecznym przy-

pomina liter  „s”. Poszczególne 

modele mog  si  ró ni  propor-

cjami cz ci p askiej do wy-

puk ej (fali). Dachówki mog

by  pojedyncze lub podwójne 

– z jednym lub dwoma grzbie-

tami. Dzi ki zakrzywieniu po-

wierzchni esówki woda sp ywa 

z niej szybciej ni  z dachówek 

p askich, a zak ad zachodz cych 

na siebie dachówek umo liwia 

ich szczelne po czenie.

Mnich – mniszka. Dachówki 

dwucz ciowe, które kszta tem 

przypominaj  przepo owiony 

uko nie cylinder. Na wkl s e

mniszki k adzie si  wypuk e

mnichy, które do at mocuje 

si  klamrami lub drutem. 

Marsylka, zwana te da-

chówk  zak adkow . To da-

chówka z dwoma pod u nymi 

wy obieniami o klasycznym 

kszta cie, z zamkami boczny-

mi – wzd u  d u szej kraw dzi

elementu – lub dolnym/górnym 

– wzd u  krótszego boku.

Dachówki zaczepia si  o wy-

obienia na kraw dziach ele-

mentów z poprzedniego rz du.

Dachówka przesuwana, ina-

czej suwakowa. To dachówka 

o lekko wkl s ym profilu. Dzi ki 

mo liwo ci wsuwania jednej 

p ytki na drug  mo na regulo-

wa  szeroko  pokrycia.

Dachówka roma ska. Ma 

w sk  i p ask  cz rodko-

w  oraz wysokie wysklepie-

nie fali.

Rodzaje dachówek 
ceramicznych
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mo na uzyskiwa  ró ne kolory 

dachówek. 

Szkliwione, zwane glazurowanymi. 

Dachówki pokrywane po wypaleniu kolo-

rowym lub bezbarwnym szkliwem, które 

chroni przed nasi kaniem wod .

Barwione w masie. Produkowane z gliny, 

któr  przed wypaleniem miesza si  z barw-

nikami. Zarysowania lub uszkodzenia po-

wierzchni nie s  na tych dachówkach tak wi-

doczne jak na barwionych powierzchniowo. 

Dachówki barwione w masie mog  by

jednocze nie szkliwione lub ango bowane.

Uk adanie dachówek 

Nie wymagaj  deskowania – mo na je uk a-

da  na atach z foli  FWK (wst pnego kry-

cia). Dachówki ceramiczne najlepiej spisuj

si  na dachach o pochyleniu po aci 35–45°. 

Na dachach bardzo p askich problemem 

jest brak szczelno ci, a na bardzo stromych 

– mocowanie. Trzeba wówczas stosowa

specjalne rozwi zania:

 na dachach o niewielkim spadku (poni-

ej 10°) – dachówki uk ada  na sztywnym 

pod o u: na pe nym deskowaniu zabezpie-

czonym pap  lub foli ;

Koszt pokrycia du ego, 

ale prostego dachu 

mo e by  du o ni szy 

ni  mniejszego, ale 

o skomplikowanej 

formie

”

”

Konstrukcja dachu pokrytego dachówk  ceramiczn  lub cementow

(wariant z niskoparoprzepuszczaln  foli  dachow )

szczelina 

wentylacyjna 

mi dzy foli

a dachówkami

szczelina 

wentylacyjna 

mi dzy foli

a ociepleniem

krokiew

dachówki 

kontr aty

aty

nisko-

paroprzepuszczalna 

folia dachowa

izolacja cieplna
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Dylematy

 na bardzo stromych dachach – pojedyn-

cze dachówki mocowa  do at drutem lub 

klamrami – aby nie zosta y zerwane przez 

wiatr. Minimaln  liczb  takich zamocowa

przypadaj cych na metr kwadratowy pokry-

cia podaj  producenci – zale nie od rodzaju 

dachówek, k ta nachylenia po aci, kszta tu 

dachu oraz typu jego konstrukcji, wysoko ci 

kalenicy, a tak e strefy wiatrowej, w której 

znajduje si  budynek. Oprócz tego trzeba 

przytwierdzi  wszystkie dachówki szczyto-

we, okapowe, kalenicowe, g siory, dachówki 

przy elementach przecinaj cych po a  da-

chu, np. okna po aciowe, kominy czy kosze, 

dachówki przeznaczone pod stopnie, awy 

kominiarskie i p otki przeciw niegowe. 

Je eli k t nachylenia po aci jest wi kszy ni

65°, trzeba zamocowa  wszystkie dachówki.

Gonty bitumiczne 
Gonty bitumiczne to arkusze ró nego 

kszta tu – prostok ta, trójk ta, uski, 

trapezu, sze ciok ta – wyci te z materia u

podobnego wygl dem do papy z posypk

ró nej barwy. Dzi ki wyci ciom arkuszy 

na brzegu, który jest widoczny w gotowym 

pokryciu, mo e ono przypomina  krycie 

dachówk  lub gontem tradycyjnym.

Gont bitumiczny sk ada si  z kilku warstw:

no na – osnowa z w ókna szklanego nas -

czona bitumem modyfikowanym; od jako ci 

tego bitumu zale y, czy dachówka b dzie 

odporna na silne wiatry i starzenie;

warstwa wierzchnia – gruboziarnista 

posypka mineralna (np. bazaltowa) lub 

ceramiczna; chroni dachówki przed 

nagrzewaniem, promieniowaniem UV 

i uszkodzeniami mechanicznymi; warstwa 

ta jest widoczna, mo e by  jednobarwna 

– najcz ciej grafitowa, zielona, br zowa lub 

czerwona, b d  wielobarwna, np. cieniowa-

na; dzi ki posypce pokrycie maskuje drobne 

nierówno ci dachu, a ogl dane z pewnej 

odleg o ci przypomina dachówk  cemento-

w  lub ceramiczn ; niekiedy zamiast posyp-

ki producenci stosuj  cienk  foli  metalow ;

warstwa spodnia – z drobnoziarnistej 

posypki np. z piasku kwarcowego lub talku 

– zabezpiecza arkusze pokrycia przed skle-

janiem.

Na kraw dziach gontów naniesiona jest 

warstwa samowulkanizuj ca si , która 

pod wp ywem temperatury trwale skleja 

kraw dzie.

Gonty bitumiczne mo na uk ada  na 

dachach o nachyleniu minimum 12°. Nie 

ma natomiast ogranicze  w drug  stron

– dach mo e mie  nawet p aszczyzny 

pionowe. Gontami mo na wyka cza  ró ne

nietypowe powierzchnie, poniewa  s

bardzo elastyczne i mi kkie, dzi ki czemu 

atwo je wygina  i przycina . Polecane 

s  do remontów starych dachów krytych 

wcze niej pap .

Uk adanie gontów

Najwa niejsze jest pod o e. Musi by

równe – z p yt lub desek czonych na pióro 

i wpust. Wszelkie nierówno ci pod o a s

bardzo widoczne po u o eniu gontów.

Sposób uk adania gontów dostosowuje 

si  do k ta nachylenia dachu. Na dachach 

o nachyleniu:

 powy ej 20° mo na mocowa  gonty bezpo-

rednio do podk adu z p yt OSB lub desek,

 poni ej 20° niezb dne jest u o enie 

przedtem papy podk adowej, gdy  same 

gonty nie gwarantuj  szczelno ci od wody. 

 Wspó czesne dachówki ceramiczne dost pne s  w szerokiej gamie kolorystycznej

 Dachówki bitumiczne swoim kszta tem i kolorem przypominaj  ró ne pokrycia dachowe – od dachówki karpiówki po gonty drewniane
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Monta  jest prosty – arkusze gontów 

uk ada si  na zak ad (jego szeroko  jest 

zaznaczona na ka dym arkuszu) i przybija 

gwo dziami poszczególne arkusze w wy-

znaczonych miejscach.

Jakie otoczenie, 
takie pokrycie
Przed podj ciem decyzji warto sprawdzi ,

czy wybór pokrycia nie jest ograniczony 

przez miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. W planie tym mo e by

zalecane stosowanie pokrycia w okre lonym 

kolorze. Nawet je eli nie ma takich ogra-

nicze , warto si  postara , by dach nowo 

budowanego domu zbytnio nie odbiega

wygl dem od tych, jakie zastosowano 

w okolicy.

Kiedy wybiera si  pokrycie, nale y

uwzgl dni  nie tylko warunki techniczne, 

ale równie  otoczenie domu.

W ród drzew powinno ono by  odpor-

niejsze na porastanie mchem i bardziej 

wytrzyma e.

W strefie obfitych opadów niegu 

najlepiej sprawdzaj  si  dachy o du-

ym  nachyleniu i o g adkiej, liskiej 

powierzchni.

W strefie silnych wiatrów dobrym 

rozwi zaniem s  ci sze, pojedynczo 

mocowane dachówki ceramiczne. W Polsce 

najbardziej nara one na dzia anie wiatru s

obszary nadmorskie oraz górzyste, tam wi c

nale y bardzo starannie dobiera  sposób 

mocowania dachówek. W pasie nadmorskim 

warto zwi kszy  liczb  mocowanych da-

Remonty dachów zawsze kojarzyły się z nieprzyjemnym zapachem 
smoły i dużą ilością odpadów. Nowa technologia wykonywania pokryć 
dachowych termopianem jest atrakcyjną alternatywą dla właścicieli 
dziurawych i przemarzających dachów. Pokrycie to, wykonane jako 
hydrodynamiczny natrysk pianki poliuretanowej jest jednocześnie 
dociepleniem, uszczelnieniem i powłoką zewnętrzną dachu.
Na zniszczone dachy termopian można natryskiwać bez usuwania 
starego pokrycia; w ten sposób oszczędzamy czas i pieniądze, gdyż 
nie musimy martwić się usunięciem, transportem i utylizacją odpadów. 
System ten eliminuje również zagrożenie związane z zalaniem obiektu 
w trakcie realizacji prac.
Zaletą tej technologii jest możliwość wykonania regeneracji dużych 
powierzchni w bardzo krótkim czasie. Sprawnie działająca ekipa 
jest w stanie wykonać natrysk 1000 m2 w ciągu dnia. Wiąże się to ze 
skróceniem czasu realizacji nawet o 80% oraz istotnym ograniczeniem 
nakładów inwestycyjnych.
Wykonane pokrycie dachowe jest bardzo lekkie – 1m2 o grubości 4 cm 

waży około 2 kg. Posiada bardzo dobrą izolacyjność termiczną, prawie 
dwukrotnie lepszą od styropianu.
Termopian stanowi jednorodną warstwę bez żadnych spoin i połączeń 
technologicznych, pozwala na skuteczne i trwałe uszczelnienie 
elementów zamontowanych w dachu, likwiduje mostki termiczne oraz 
uspokaja termiczną pracę konstrukcji. Można po tym chodzić!
Termopian wykonał z powodzeniem regenerację kilkuset tysięcy 
metrów kwadratowych powierzchni dachów, stropodachów i stropów 
wentylowanych.
W połączeniu z Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001:2000 i tytułem 
Przedsiębiorstwa FAIR PLAY 2007 firma ma do zaoferowania produkt 
najwyższej jakości. 

43–500 Czechowice–Dziedzice
ul. Dworcowa 15a
tel.032 214 45 80
www.dach.pl
termopian@termopian.com.pl
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REKLAMA

Na koszt pokrycia wp ywa w du ym stopniu cena 

akcesoriów i elementów uzupe niaj cych, który-

mi s :

dachówki kalenicowe, klinowe, koszowe, kraw -

dziowe (skrajne, boczne), prawe i lewe, okapowe, 

po ówkowe, pulpitowe i wentylacyjne oraz

g siory,

kominki wentylacyjne,

p otki, stopnie i drabinki kominiarskie, a tak e

wietliki. 

Wycena pokrycia 

Warstwowa 

budowa 

dachówki 

bitumicznej

gruboziarnista 

posypka 

mineralna lub 

ceramiczna

osnowa 

z w ókna 

szklanego 

nas czona 

bitumem

warstwy 

izolacyjne 

z masy 

bitumicznej

drobnoziarnista 

posypka 

z piasku 

kwarcowego 

lub talku
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chówek w stosunku do liczby zalecanej dla 

przynale nej im strefy. Wysoko w górach 

mocuje si  wszystkie dachówki.

Podsumowanie
Dachówki ceramiczne i gont bitumiczny to 

pokrycia dachowe o bardzo odmiennych 

w a ciwo ciach. Dlatego dokonuj c wyboru 

mi dzy nimi, nale y wzi  pod uwag  kilka 

czynników: trwa o , atwo  krycia, cen ,

otoczenie. Wbrew pozorom waga tych po-

kry  nie musi by  czynnikiem decyduj cym.

Je li uwzgl dni si  wszystkie sk adniki 

obci enia konstrukcji dachu (patrz tabela), 

w tym dominuj ce – ci ar niegu i si

wiatru – to okazuje si , e niezale nie od 

rodzaju pokrycia wi ba musi wytrzyma

obci enia dochodz ce do 250–300 kg/m2.

Zatem konstruktor projektuje wi b  dla 

obci e  wielokrotnie wi kszych ni  ci ar 

pokrycia, a musi te  uwzgl dni  rozrzut 

jako ci drewna. Uwzgl dnia si  ponadto, by 

grubo  krokwi pozwala a u o y  warstw

ocieplaj c  we ny o grubo ci co najmniej 

15 cm. Nie ma wi c pola do oszcz dno ci na 

wi bie dachowej. 

Niewiele zyskamy na tym, e pokrycie 

b dzie lekkie. Wi ksze znaczenie dla kosz-

tów dachu maj  ró nice w cenie pokrycia 

– gonty bitumiczne s  znacznie ta sze 

od dachówek ceramicznych (szczególnie 

karpiówki uk adanej podwójnie), ale pa-

mi tajmy o dodatkowym koszcie podk adu

(p yty OSB lub deski pióro–wpust) pod 

gonty bitumiczne. 

Zalety

+ Nale  do najtrwalszych pokry  dachowych: s  odporne na uszkodzenia i mrozood-

porne.

+ Nadaj  si  do krycia dachów o skomplikowanych konstrukcjach, poniewa  maj  nie-

wielkie rozmiary.

+ Du y wybór wzorów pozwala dobra  dachówki do kszta tu dachu i charakteru domu.

+ Zazwyczaj nie jest potrzebne sztywne poszycie dachu.

+ Do pokry  z dachówek ceramicznych producenci proponuj  du y wybór akcesoriów.

+ Naprawa polega jedynie na wymianie pojedynczych dachówek.

Wady

– Dachówki ceramiczne s  ci kie – trudniej je transportowa .

– Bez angoby lub glazury do atwo si  brudz  (sadze, spaliny) i pokrywaj  mchem i po-

rostami.

– S  drogie.

Za i przeciw – dachówki ceramiczne

Zalety

+ S  bardzo trwa e, a pokrycia z nich – je li u o ono je na odpowiednim podk adzie z de-

sek lub p yt OSB, nawet podczas huraganowych wiatrów nie trac  szczelno ci i nie 

ulegaj  uszkodzeniu.

+ S  lekkie, wi c do monta u nie wymagaj  specjalistycznego sprz tu.

+ Modyfikacja lub przebudowa dachu krytego gontem bitumicznym jest atwa.

+ Do  dobrze t umi  odg os spadaj cych kropli deszczu.

+ Mo na pokrywa  nimi bardzo strome dachy.

Wady

– Pokrycie z gontów bitumicznych wymaga sztywnego i równego poszycia.

– Na chropowatej powierzchni gontów atwo zatrzymuj  si  zanieczyszczenia, cz sto po-

jawiaj  si  te  mchy i porosty. Co pewien czas konieczne jest wi c sp ukiwanie dachu 

wod  oraz czyszczenie specjalnymi rodkami.

– Silne nas onecznienie mo e powodowa  blakni cie barwy oraz utrat  elastyczno ci po-

w oki bitumicznej.

– Pokrycie jest mi kkie i atwo je uszkodzi .

Za i przeciw – gonty bitumiczne

fo
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Gonty bitumiczne s  mi kkie i elastyczne. Dzi ki temu mo na 

pokrywa  nimi dachy o zaokr glonej powierzchni
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 Z gontami bitumicznymi mo na kupi

dopasowane do nich akcesoria na przyk ad 

kominki wentylacyjne


