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Nowe pokrycie dachowe nale¿y  przede
wszystkim dostosowaæ do wytrzyma-

³oœci konstrukcji dachowej. Dlatego naj-
czêœciej u¿ywa siê lekkich pokryæ z blacho-
dachówki, falistych p³yt bitumicznych lub
z gontów bitumicznych. Ciê¿ar blachoda-
chówki i p³yt zazwyczaj nie przekracza
5 kg/m2, zaœ gontów – 10 kg/m2, co pozwa-
la na bezpieczne zamontowanie na niemal
ka¿dym dachu, bez koniecznoœci zdejmo-
wania istniej¹cego pokrycia.

Dach kryty pap¹ lub p³ask¹
blach¹
U³o¿enie na takim dachu nowego po-

krycia nie przysparza trudnoœci, gdy¿ za-
równo p³ask¹ blachê jak i papê – musz¹
byæ u³o¿one na pe³nym deskowaniu –
mo¿emy potraktowaæ jako podk³ad. Jedy-
nie, jeœli deskowanie jest uszkodzone lub
zmursza³e, czeka nas jego wymiana.

Zdrowe deskowanie. W tym przy-
padku nie ma koniecznoœci zdejmowania
istniej¹cego podk³adu �. Mo¿na na nim
u³o¿yæ dowolne pokrycie dachowe, pod
warunkiem, ¿e nie obci¹¿y ono zbytnio
konstrukcji dachowej. Jeœli bowiem chce-
my mieæ dachówkê ceramiczn¹ lub ce-
mentow¹ – tzw. pokrycia ciê¿kie – wiêŸba
powinna byæ sprawdzona przez projek-
tanta – konstruktora. 

Niezale¿nie od rodzaju pokrycia, na
istniej¹cym dachu nale¿y najpierw zamo-
cowaæ wzd³u¿ krokwi kontr³aty, które
umo¿liwi¹ utworzenie szczeliny wentyla-
cyjnej pod pokryciem i swobodny sp³yw
wody. Poprzecznie do kontr³at – w rozsta-
wie dostosowanym do rodzaju pokrycia –
przybija siê ³aty, na których k³adzione jest
nowe pokrycie. Jedynie w przypadku po-
kryæ z gontów bitumicznych, zamiast ³at
mocowane s¹ p³yty podk³adowe ze sklejki
lub OSB o gruboœci 15-18 mm. Na tych
p³ytach przybija  siê nastêpnie pasma
gontów.    

Deskowanie do wymiany. Nale¿y zer-
waæ istniej¹ce poszycie a¿ do krokwi �.
Nastêpnie na krokwiach mocuje siê foliê
paroprzepuszczaln¹ za poœrednictwem
kontr³at. Pe³ni ona równie¿ funkcjê
wstêpnego pokrycia zabezpieczaj¹c dach
przed ewentualnymi przeciekami. Na
kontr³atach – zale¿nie od planowanego
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Remont dachu jest,
oczywiœcie, konieczny

wtedy, gdy uleg³o
uszkodzeniu pokrycie.

Ale decydujemy siê
czêsto na ten krok tak¿e

przy okazji adaptacji
poddasza na cele miesz-

kalne lub po to, by
poprawiæ wygl¹d domu. 
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� Na zdrowym deskowaniu mo¿emy od razu
u³o¿yæ nowe pokrycie � Uk³adanie deskowania na nowym poszyciu

fot. H. Czerska



pokrycia  – mocowane s¹ ³aty  lub p³yty
(pod gonty bitumiczne).

Dach azbestowo-cementowy
Do krycia dachów stosowano p³askie

p³ytki azbestowo-cementowe uk³adane na
pe³nym deskowaniu  lub p³yty faliste mo-
cowane do ³at. Azbest zosta³ uznany za
materia³ szkodliwy dla zdrowia i œrodowi-
ska. Jednak ma³o kto decyduje siê na usu-
niêcie takiego pokrycia przez wyspecjali-
zowan¹ firmê przede wszystkim z powo-
du wysokiego kosztu us³ugi, konieczne
jest bowiem wywiezienie go na specjalne
sk³adowiska. 

Na p³ytach falistych, zw³aszcza gdy
s¹ w dobrym stanie, mo¿na k³aœæ nowe
pokrycie dachowe �. Miejsca z uszko-
dzon¹ powierzchni¹ trzeba zamalowaæ
farb¹ do betonu lub pokryæ lepikiem as-
faltowym, co zabezpieczy przed uwal-
nianiem siê w³ókienek azbestu. U³o¿e-
nie nowego pokrycia wymaga zamoco-
wania na istniej¹cych p³ytach, wzd³u¿

fal przebiegaj¹cych w pobli¿u krokwi,
kontr³at o wysokoœci nieco wiêkszej ni¿
wysokoœæ fali. Kontr³aty powinny mieæ
sfazowane dolne krawêdzie, aby styka³y
siê wiêksz¹ powierzchni¹ z rowkami
p³yt. Je¿eli stare pokrycie by³o nierów-
ne, pod kontr³atami musimy umieœciæ
kliny wyrównuj¹ce lub podk³adki drew-
niane. Jeœli tego nie zrobimy, nowe po-
krycie tak¿e bêdzie nierówne.

Do kontr³at przybijamy ³aty o przekro-
ju 4x5 cm. Ich rozstaw zale¿y od nachylenia
po³aci dachu. Pomiêdzy ³atami i kontr³ata-
mi powstanie przestrzeñ umo¿liwiaj¹ca
wentylacjê po³aci �. £aty i kontr³aty, na
których bêdzie uk³adane nowe pokrycie,
powinny byæ przed monta¿em zaimpregno-
wane preparatem przeciwgrzybicznym.

Do ³at mocuje siê blachodachówkê
lub faliste p³yty bitumiczne.

Dachówka ceramiczna   
Mocno uszkodzone pokrycie z da-

chówki ceramicznej czêsto wymienia siê
na blachodachówkê lub gonty bitumicz-
ne, g³ównie dlatego, ¿e s¹ one znacznie

tañsze. Dachówki (u³o¿one na niepe³nym
deskowaniu) trzeba usun¹æ, gdy¿ nie mo¿-
na bêdzie przykryæ ich innym materia³em.
Równie¿ ³aty i  deskowanie warto zerwaæ,
nawet jeœli dachówka jest w dobrym stanie,
gdy przewidujemy ocieplenie poddasza �.
U³atwi to u³o¿enie folii (membrany) paro-
przepuszczalnej �.

R e m o n t  d a c h u

Nieuszkodzone p³yty azbestowo-ce-
mentowe nie stanowi¹ zagro¿enia dla
zdrowia. W³ókna azbestowe uwalniaj¹ siê
bowiem g³ównie podczas przecinania
materia³u lub gdy zostanie on po³amany
na skutek nieumiejêtnego zdejmowania
z dachu.  Natomiast p³ytki azbestowo-
cementowych musz¹ byæ wymienione,
gdy¿ nie jest mo¿liwe u³o¿enie na nich
innego pokrycia, bez uszkodzenia stare-
go.
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� £aty przybite do kontr³at umo¿liwiaj¹ wentylacjê powierzchni dachowej (fot. Dorken Delta Folie)

� Uk³adanie membrany paroprzepuszczalnej (for. Marma Polskie Folie)
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A¿urowe deskowanie na którym by-
³y u³o¿one dachówki nale¿y usun¹æ tak-
¿e dlatego, ¿e wspomniane nowe pokry-
cia wymagaj¹ pe³nego podk³adu.

Na odkrytych krokwiach mocowane
bêd¹ kolejno: folia paroprzepuszczalna,
kontr³aty, ³aty lub p³yty pod gonty
i wierzchnie pokrycie.

Remont wiêŸby
Koniecznoœæ wymiany ca³ej kon-

strukcji dachowej � zachodzi wtedy, gdy
krokwie i belki zosta³y w znacznym stop-
niu zniszczone przez owady, grzyby albo
w przypadku, gdy chcemy  po³o¿yæ ciê¿-
sze pokrycie ni¿ by³o do tej pory. Powa¿-
ne zniszczenie wiêŸby zdarza siê stosun-

kowo rzadko i dotyczy g³ównie bardzo
starych lub zaniedbanych budynków. Na-
tomiast znacznie czêœciej wystêpuj¹  od-
kszta³cenia geometrii konstrukcji lub
miejscowe uszkodzenia powsta³e w wyni-
ku korozji biologicznej, wad wykonaw-
czych albo czynników atmosferycznych.
Decyzjê o sposobie i zakresie naprawy
wiêŸby nale¿y podj¹æ po dok³adnych
oglêdzinach ca³ej konstrukcji i sprawdze-
niu stopnia jej odkszta³cenia.  

Ugiêcia krokwi. Odkszta³cenie kro-
kwi w postaci ³ukowatego wygiêcia
w œrodku jej rozpiêtoœci œwiadczy o prze-
ci¹¿eniu konstrukcji zbyt ciê¿kim pokry-
ciem dachu lub grub¹ warstw¹ œniegu.
Krowie takie mo¿na ³atwo „wyprosto-

waæ” przybijaj¹c obustronnie, w po³owie
ich d³ugoœci, deski gruboœci 25 mm na
odcinku 3-4 m �. Jeœli na tych krokwiach
mocowane bêd¹  kontr³aty, nale¿y pod³o-
¿yæ pod nie drewniane podk³adki, aby
wyrównaæ górn¹ ich p³aszczyznê. 

Po³¹czenie jêtki z krokwi¹. W czêsto
stosowanej w domach jednorodzinnych
wiêŸbie krokwiowo-jêtkowej miejsce po-
³¹czenia tych dwóch elementów jest
szczególnie nara¿one na zniszczenie.
Mo¿na je wzmocniæ nak³adk¹ z nabitej
dwustronnie wodoodpornej sklejki o gru-
boœci 15-20 mm 	.

Zniszczone mur³aty. Brak izolacji
przeciwwilgociowej u³o¿onej pod mur³at¹
spoczywaj¹c¹ na murze prowadzi czêsto
do zniszczenia mur³aty i w konsekwencji
utraty stabilnoœci ca³ej konstrukcji da-
chowej. Wymiana mur³aty nie jest prosta,
gdy¿ wymaga uniesienia krokwi wzd³u¿
ca³ego boku budynku. Pomocne przy
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� Elementy wiêŸby dachowej krokwiowej (u góry) i  krokwiowo-jêtkowej (u do³u)

� Wzmacnianie ugiêtej krokwi w dachu krok-
wiowym
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tych pracach bêd¹ podnoœniki hydrau-
liczne podpieraj¹ce belkê monta¿ow¹.
Zniszczon¹ mur³atê naj³atwiej usun¹æ
wycinaj¹c j¹ odcinkami miêdzy krokwia-
mi. Now¹ mur³atê, u³o¿on¹ na warstwie
papy, trzeba zamocowaæ d³ugimi kotwami
osadzonymi g³êboko w murze 
. 

Owady i grzyby. Liczne otwory
w elementach drewnianych i obecnoœæ
py³u drzewnego œwiadcz¹ o ¿erowaniu
szkodników. W takiej sytuacji jest ko-
nieczne wprowadzenie w otwory prepa-
ratów owadobójczych oraz zabezpiecze-
nie nimi powierzchni drewna. Trzeba
te¿ wykonaæ próbne naciêcia lub na-
wiercenia, aby okreœliæ stopieñ znisz-
czenia elementu. Przy znacznym znisz-
czeniu drewna  element lub jego frag-
ment trzeba bêdzie wymieniæ. Wymiany
wymagaæ bêd¹ równie¿ zaatakowane
przez grzyby czêœci konstrukcji. Z regu-
³y bowiem grzyby trudno ca³kowi-
cie zwalczyæ œrodkami chemicznymi
i z czasem mog¹ siê odrodziæ.      �
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 Wymiana mur³aty – nowa umieszczona jest
na ¿elbetowym wieñcu

Jeœli w domu z nieocieplanym podda-
szem mamy przeprowadziæ remont dachu,
warto pomyœleæ przy okazji o adaptacji tej
przestrzeni na mieszkaln¹. W takim przy-
padku niezbêdne jest ocieplenie dachu.
Przy ocieplaniu dachu konieczna jest wen-
tylacja przestrzeni pod pokryciem, co
umo¿liwi odprowadzenie pary wodnej,
która przenika z ogrzewanych pomiesz-
czeñ. Dlatego przy remoncie  dachu, który
bêdzie ocieplany nale¿y d¹¿yæ do u³o¿enia
bezpoœrednio na krokwiach folii paroprze-
puszczalnej, która z jednej strony umo¿li-
wia odprowadzenie wilgoci z ocieplenia,
a z drugiej dodatkowo zabezpiecza przed
przenikaniem wody wykroplonej pod po-
kryciem lub na skutek jego nieszczelnoœci.
Folia ta powinna charakteryzowaæ siê wy-

sok¹ paroprzepuszczalnoœci¹ – powy¿ej
1000 g/m2 x dobê i zostaæ zamocowana do
krokwi za poœrednictwem kontr³at o wy-
sokoœci 2,5-3 cm. Oczywiœcie, przy istnie-
j¹cym pokryciu, niewymagaj¹cym wymia-
ny, jego zdejmowanie w celu u³o¿enia folii
paroprzepuszczalnej nie jest uzasadnione.
W takim przypadku foliê mo¿na u³o¿yæ od
œrodka, mocuj¹c j¹ do boków krokwi,
w odleg³oœci ok. 3 cm od ich wierzchu. Po-
zostawiona wolna przestrzeñ umo¿liwi
wentylacjê pod pokryciem i odprowadze-
nie przenikaj¹cej tam pary wodnej. W ce-
lu zapewnienia wentylacji konieczne jest
pozostawienie wlotów powietrza przy oka-
pie oraz jego wylotu w kalenicy, pokrywa-
j¹c j¹ dobranymi do rodzaju pokrycia g¹-
siorami.

W przypadku ocieplania dachu konieczne jest u³o¿enie folii wysokoparoprzepuszczalnej (fot. DuPont)

Ceny
Dachówka bitumiczna 25-35 z³/m2

Faliste p³yty bitumiczne 20-25 z³/m2

Blachodachówka 25-40 z³/m2

Blacha powlekana p³aska 20-30 z³/m2

Papa termozgrzewalna 8-10 z³/m2

Dachówka ceramiczna 35-60 z³/m2

Dachówka cementowa 30-50 z³/m2

Folia paroszczelna 2-2,5 z³/m2

Folia paroprzepuszczalna 6-8 z³/m2

£aty drewniane 5-8 z³/m.b.

Drewno konstrukcyjne 800-1000 z³/m3

Deski szalunkowe 15-20 z³/m2

Pamiętaj
� Nie zawsze wiêŸba wytrzyma wymianê
pokrycia na ciê¿sze. Mo¿e wiêc zaistnieæ
koniecznoœæ jej wzmocnienia. Najprostsze
jest zwiêkszenie gruboœci krokwi przez
przykrêcenie dodatkowej deski. Jeœli istnie-
j¹ce pokrycie bêdzie zdjête, korzystniejsze
jest nabicie dodatkowej belki i po³¹czenie
jej z krokwi¹ stalowymi ³¹cznikami. 
� Je¿eli zmieniamy pokrycie na takie samo –
musimy zawiadomiæ o tym Wydzia³ Archi-
tektury i Urbanistyki Urzêdu Gminy. Nato-
miast wzmocnienie wiêŸby jest zmian¹ kon-
strukcji dachu, a to wymaga uzyskania z Wy-
dzia³u Architektury pozwolenia na budowê.

Ocieplanie dachu


