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Blachy dachowe zaliczamy do pokryæ
lekkich. Tego typu materia³y pokry-

ciowe obejmuj¹ dwie grupy wyrobów:
blachy p³askie i t³oczone (blachoda-
chówki). Pierwsze wymagaj¹ sztywnego,
szczelnego i równego podk³adu. Do nie-
dawna wykonywany by³ on z desek ³¹czo-
nych na pióro i wpust. Obecnie najczê-
œciej stosuje siê rozwi¹zanie tañsze – p³y-
tê wiórow¹ V-100 lub OSB, albo sklejkê
wodoodporn¹. Blachodachówki jako po-
krycie sztywniejsze uk³ada siê na ruszcie
z ³at i kontr³at (z foli¹ FWK – wstêpnego
krycia).

Wœród pokryæ dachowych niew¹tpli-
wie najbardziej efektowne s¹ blachoda-
chówki. Nadal jednak stosuje siê blachy
trapezowe i p³askie stalowe, aluminiowe,
tytanowo-cynkowe i miedziane. Z tych
ostatnich produkuje siê równie¿ blacho-
dachówki.

Blachodachówki
Nazwa „blachodachówki” bierze siê

st¹d, ¿e arkusze blachy maj¹ wyt³oczenia
upodabniaj¹ce je do tradycyjnych dachó-
wek ceramicznych �. Wymiary arkuszy
to: szerokoœæ ok. 1 m, d³ugoœæ ró¿na, ale
ze wzglêdów transportowych nie powinna
przekraczaæ 6 m.

S¹ to blachy o rdzeniu stalowym, po-
wlekane kilkoma warstwami zwiêkszaj¹-
cymi trwa³oœæ �. Warstwa wierzchnia ma
znaczenie dekoracyjne i ochronne – wy-
konywana jest z materia³ów takich, jak la-
kier poliestrowy, akrylowy, plastizol, pu-
ral. Wykoñczenie mo¿e byæ matowe, pó³-
matowe lub z po³yskiem. Oferta kolory-
styczna jest bardzo bogata, zawiera wiele
odcieni br¹zu, czerwieni, a tak¿e kolor
grafitowy.

Blachodachówki produkowane s¹
w arkuszach o ró¿nej wielkoœci. Im
mniejsze arkusze, tym mniej powstaje od-
padów podczas docinania blach do kszta³-
tu konkretnego dachu. Coraz wiêcej pro-
ducentów wykonuje blachodachówki na
zamówienie, co pozwala w ogóle wyelimi-
nowaæ odpady. Niektóre blachodachówki
maj¹ budowê panelow¹, dziêki czemu po
dociêciu arkusza mo¿na wykorzystaæ od-
pad do wykonania nastêpnego rzêdu po-
krycia.

Wœród blachodachówek wyj¹tek sta-
nowi¹ panele samonoœne (prod. Plannja
Regola), których konstrukcja pozwala na
wyeliminowanie ³at podczas przygotowy-

Dombudujemy2 0 0 4 3

OOpprraaccoowwaanniiee:: AAnnnnaa GGrroocchhoollsskkaa

Blaszane pokrycia dachów znane s¹ ju¿ od wieków.
Kiedyœ by³a to g³ównie szlachetna blacha miedziana,

spotyka³o siê równie¿ dachy pokryte o³owiem. Potem
przez kilka dziesiêcioleci królowa³y stalowe, ocynkowa-
ne blachy p³askie. Bezpoœrednio po u³o¿eniu wygl¹da³y
atrakcyjnie, niestety dosyæ szybko stawa³y siê brudno-
rdzawe. Co gorsza, wytwarzane bez przestrzegania ry-
gorów technologicznych, bardzo ³atwo poddawa³y siê

korozji. Wspó³czeœnie wytwarzane i oferowane pokrycia
z blach ze swoimi protoplastami nie maj¹ wiele wspól-

nego. S¹ trwa³e i atrakcyjne.

fot. Dachprofil 2
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wania poszycia dachu �. Wyt³oczona
wzd³u¿ ka¿dego arkusza stalowa ³ata
noœna oraz ³aty monta¿owe pozwalaj¹ na
uk³adanie tego pokrycia bezpoœrednio na
krokwiach.

Wiêkszoœæ producentów blachoda-
chówek oferuje kompletne systemy, po-
zwalaj¹ce na wykonanie ca³ego dachu
z tego samego materia³u i w tym samym
kolorze. W sk³ad systemów wchodzi sze-
roka gama akcesoriów i elementów uzu-
pe³niaj¹cych. Nale¿¹ do nich m.in. kale-
nice, g¹siory, wiatrownice, ³apacze œniegu
i kalenice wentylacyjne. Uzupe³nieniem
czêsto s¹ systemy rynnowe, które mo¿na
dopasowaæ kolorystycznie do pokrycia
dachu �.

Szczególn¹ grupê blachodachówek sta-
nowi¹ blachodachówki kompozytowe �.
Na blachê powleczon¹ kilkoma warstwa-
mi ochronnymi nak³adana jest tzw. po-
sypka z ró¿nych materia³ów. I tak kruszy-
wo skalne upodabnia pokrycie do natural-
nego ³upka i gontu, zaœ granulat cera-
miczny do tradycyjnej dachówki. Posyp-
ka  jest pokryta ¿ywic¹ akrylow¹ z dodat-
kiem œrodków grzybobójczych. Chropo-
wata powierzchnia sprawia, ¿e w lecie pa-
daj¹ce na dach promienie s³oneczne ule-
gaj¹ rozproszeniu, zmniejszaj¹c stopieñ
nagrzewania siê dachu, zim¹ zaœ dziêki
wiêkszej przyczepnoœci utrudnia zsuwa-
nie siê œniegu. Niestety blachodachówki
kompozytowe s¹ bardzo drogie.

Blachodachówki nadaj¹ siê do krycia
dachów o nachyleniu po³aci 14-80°. Nie-
przyjemny odg³os padaj¹cego deszczu
mo¿na wyciszyæ uk³adaj¹c izolacjê ciepl-
n¹, która dzia³a równie¿ jako akustyczna.

Blachy
Jest to du¿a grupa blach stalowych

oraz blachy z rdzeniem aluminiowym,
a tak¿e tytanowo-cynkowe i miedziane.

Blachy stalowe – produkowane s¹
p³askie i trapezowe blachy ocynkowane
lub powlekane alucynkiem �. Ich gru-
boœæ wynosi 0,4-1,2 mm. Gruba warstwa
cynku powoduje samoczynne zamykanie
siê nawet doœæ g³êbokich rys. Blachy s¹
powlekane warstwami pasywacyjn¹ i pod-
k³adow¹. W tej grupie dro¿sze s¹ blachy
z warstw¹ wykoñczeniow¹, niewymagaj¹-
ce malowania. Blachy z alucynkiem s¹
trwalsze i odporne na agresywne che-
micznie œrodowisko. Dlatego zaleca siê
stosowanie ich na terenach nadmorskich
i w miejscach, gdzie powietrze jest silnie
zanieczyszczone. 
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Przy transporcie blach powlekanych trzeba szczególnie uwa¿aæ, aby nie uszkodziæ
warstw ochronnych, gdy¿  w tym miejscu powstan¹ ogniska korozji. Niektórzy czo³owi
producenci powlekaj¹ arkusze foli¹ ochronn¹, któr¹ usuwa siê po zamocowaniu pokrycia.

Fachowcy zalecaj¹, aby blachy ci¹æ tylko no¿ycami tzw. wibracyjnymi (fachowe okre-
œlenie to „nibler”), gdy¿ nie powoduj¹ one rozgrzewania siê blachy podczas ciêcia i co za
tym idzie nie uszkadzaj¹ pow³ok ochronnych.

Wszystkie blachy mocuje siê samowierc¹cymi wkrêtami (typu „farmer”). Maj¹ one
uszczelkê z gumy EPDM, odporn¹ na promieniowanie UV i zmiany temperatury oraz
podk³adkê z aluminium. Jeœli wkrêt jest prawid³owo zamocowany, uszczelka powinna
wystawaæ ponad podk³adkê.

� Panele samonoœne; w kó³ku widoczny noœ-
ny profil stalowy (fot. Plannja Regola)

� Kolor rynien mo¿e byæ taki sam jak barwa
pokrycia (fot. Rautaruukki Polska)

� Blachodachówka wygl¹da bardzo efektow-
nie (fot. Bud-Mat)

� Przekrój wielowarstwowej blachy stosowanej w blachodachówkach 

0,5-0,6 mm

folia ochronna (na czas monta¿u)
pow³oka dekoracyjna
warstwa podk³adowa

warstwa pasywacyjna
warstwa cynku 

warstwa cynku 
warstwa pasywacyjna

lakier ochronny jedno- lub dwuwarstwowy

rdzeñ stalowy

reklama
BRAK REKLAMY
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Blachy stalowe i aluminiowe powle-
kane s¹ produkowane jako p³askie, faliste
i trapezowe – o ró¿nej wysokoœci  i kszta³-
cie przet³oczeñ �. Blachy profilowane
czêsto maj¹ wyt³oczony rowek kapilarny,
który u³atwia odprowadzenie wody z po-
³aci dachu. Stal i aluminium stanowi¹ je-
dynie rdzeñ blachy, który jest pokryty
obustronnie warstwami ochronnymi, a z
wierzchu warstw¹ dekoracyjn¹ i ochron-
n¹. Warstwa dekoracyjna mo¿e mieæ naj-
ró¿niejsze kolory, w tym tak¿e np. ¿ó³ty,
zielony, niebieski. Warstwa ochronna mo-
¿e byæ wykonana z lakieru poliestrowego,
plastizolu lub puralu. Wykoñczenie mo¿e
byæ matowe, pó³matowe lub z po³yskiem,
jednak jest to uzale¿nione od materia³u,
z jakiego zosta³a wykonana warstwa
wierzchnia.

Blachy s¹ produkowane w arkuszach
o ró¿nej wielkoœci, ale niektórzy produ-

cenci wykonuj¹ je na zamówienie, co li-
kwiduje problem odpadów.

Blachy cynkowo-tytanowe – produ-
kowane s¹ jako blachy p³askie, maj¹ gru-
boœæ 0,5-1,0 mm i s¹ pokrywane pow³oka-
mi poliestrowymi lub sztuczn¹ patyn¹, co
zwiêksza ich trwa³oœæ. 

Blachy miedziane – s¹ plastyczne
i odporne na korozjê, a wytwarzaj¹ca siê
z czasem patyna dodatkowo chroni po-
krycie. Produkowane s¹ jako p³askie oraz
blachodachówki, a tak¿e ma³oformatowe
p³ytki w kszta³cie rybiej ³uski, rombu,
prostok¹ta czy ³upka. Blacha oksydowana
(kolor br¹zowy) i ocynowana (kolor sza-
ry) nie pokrywa siê zielon¹ patyn¹. Nie-
stety blachy miedziane s¹ bardzo drogie,
przez co znajduj¹ zastosowanie przede
wszystkim do krycia obiektów zabytko-
wych. Oprócz pokryæ z miedzi wykonuje
siê obróbki blacharskie i ozdoby dacho-
we. Uwaga: jeœli deskowanie jest wyko-
nane z drewna liœciastego, blacha mie-
dziana powinna byæ oddzielona od nie-
go zbrojon¹ foli¹ paroprzepuszczaln¹
lub specjaln¹ mat¹. Blacha miedziana

mo¿e byæ mocowana tylko wkrêtami mie-
dzianymi lub ze stali nierdzewnej. Rów-
nie¿ obróbki i rynny z innych materia³ów
bêd¹ sprzyja³y korozji pokrycia.

Monta¿ blach dachowych
Ze wzglêdu na pow³oki ochronne sto-

sowane na znakomitej wiêkszoœci blach
dachowych, do ich ciêcia nie wolno jest
u¿ywaæ szybkoobrotowych tarcz tn¹cych
(a jedynie no¿yce rêczne lub elektryczne).
Powstaj¹ca podczas obróbki wysoka tem-
peratura powodowa³aby lokalne  uszko-
dzenie lub zniszczenie  warstw cynku
i tworzyw sztucznych. W miejscach tych
natychmiast pojawia siê korozja. Ewentu-
alne zadrapania pow³ok ochronnych nale-
¿y natychmiast eliminowaæ nanosz¹c spe-
cjalny lakier do zaprawek.

Blachodachówki nale¿y mocowaæ do
pod³o¿a wy³¹cznie przy pomocy specjal-
nych blachowkrêtów systemowych. Ele-
menty te maj¹ g³ówki dopasowane kolo-
rystycznie do barwy danego pokrycia.
Dodatkowo, wyposa¿ono je w specjalne
uszczelki z gumy samowulkanizuj¹cej.
Dziêki nim mo¿liwe jest uszczelnienie
szpar na styku blacha-wkrêt. 

Inforynek – patrz strona 88.
�
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� Blacha p³aska stalowa, obustronnie ocyn-
kowana (fot. Lindab)

� Stalowa powlekana blacha trapezowa mo¿e
mieæ ró¿ne kolory (fot. Bud-Mat) 

� Blachodachówka z posypk¹ (fot. Tuplex)
Trwa³oœæ i waga pokryæ z blachy

Nazwa materia³u Trwa³oœæ (lata) Waga (kg/m2 )
blacha stalowa ocynkowana 30-50 4-14,6 (na wagê du¿y wp³yw 

maj¹ przet³oczenia)
blacha stalowa z alucynkiem 50-100 4,3-5
blacha tytanowo-cynkowa 80-150 do 5
blacha miedziana do 300  4,9-5,3
blacha aluminiowa 70 1,6-2,9
blachodachówki powlekane 30-50 5-15
blachodachówki kompozytowe ok. 50 7




