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Pokrycie to znaczna 

cz  kosztów dachu, 

a wybór materia u

pokryciowego przes dza 

te  o kosztach podk adu: 

pod jedne materia y

wystarczy folia na 

ruszcie drewnianym, 

inne wymagaj

sztywnego poszycia 

pokrytego pap  lub foli .

Oto koszty i zasady 

uk adania trzech 

najcz ciej wybieranych 

pokry  dachowych.

RAPORT

DACHY I RYNNY

Pokrycia dachowe

Joanna D browska

Dachówka, 
blacha

Dachówki
Podk ad

Dawniej dachówki uk ada o si  na pokrytym 

pap  sztywnym poszyciu z desek, obecnie 

cz ciej uk ada si  je na ruszcie z at i kontr-

at, umieszczaj c pod nimi jedynie membran

dachow . Przekrój at zale y od ich obci e-

nia i odleg o ci mi dzy krokwiami: zwykle s

to przekroje 40 × 50 mm lub 50 × 60 mm. aty 

montuje si  w rozstawie zalecanym przez pro-

ducenta dachówek i dostosowanym do k ta 

nachylenia po aci dachowej – przeci tnie roz-

staw ten wynosi 30–35 cm. 

Dachówki ceramiczne i cementowe powinny 

by  uk adane na dachach o k cie nachylenia 

podanym w tabeli 1. Pod dachówki uk adane 

na fragmentach dachu o mniejszym nachyle-

niu, na przyk ad na lukarnie,  trzeba stosowa

pe ne deskowanie pokryte pap  i dopiero do 

niego przybi  o acenie.

Zakup 

Dachówki kupuje si  na sztuki, dlatego pro-

ducenci cz sto podaj  ich zu ycie na jeden 

metr kwadratowy pokrycia. Trzeba jednak pa-

mi ta  o tym, e dachówki uk ada si  z zak a-

dem zale nym od k ta nachylenia dachu: na 

dachach o mniejszym nachyleniu zak ad po-

winien by  szerszy, co powoduje zwi kszone 

zu ycie dachówek w stosunku do liczby po-

dawanej przez producenta. 

Szeroko  po aci dachowej powinna by

wielokrotno ci  szeroko ci u o onej dachów-

ki, tak by dachówek nie trzeba by o przyci-

na .

czy gont?

fot. Pruszy ski

Rodzaj pokrycia Typowy k t nachylenia dachu

dachówki ceramiczne i cementowe 31–45°

blachodachówki 12–45°

gonty bitumiczne 14–45°

Tabela 1. Zastosowanie materia ów pokryciowych zale nie od nachylenia dachu
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Liczb  potrzebnych dachówek ustala 

si  na podstawie rzutu dachu z góry i jego 

powierzchni, wed ug których oblicza si ,

ile potrzeba dachówek skrajnych (lewych 

i prawych), g siorów i innych elementów 

uzupe niaj cych. Wyliczenia takie bez-

p atnie wykonuje handlowiec w punkcie 

sprzeda y i przedstawia klientowi koszto-

rys. Na dachówki czeka si  zwykle od 7 

do 14 dni. Transport materia u na miejs-

ce budowy najcz ciej wliczony jest 

w cen .

Je li zamierzamy pokry  dachówk  stary 

dom i nie mamy rzutu dachu (nie znamy jego 

dok adnych wymiarów), wówczas sprzedawca 

wysy a dekarza, który mierzy dach, sporz dza 

rysunki i na tej podstawie firma wylicza po-

trzebn  ilo  dachówek. Zwykle wizyta deka-

rza na miejscu jest wliczona w cen  materia-

u, ale niektóre firmy, chc c zabezpieczy  si

przed rezygnacj  z zakupu u nich materia u,

mog  pobiera  op aty.

Uk adanie

Dachówki uk ada si  poziomymi rz dami, za-

czynaj c od okapu. Utrzymuj  si  na dachu 

pod w asnym ci arem, dlatego w zasadzie 

nie wymagaj adnego mocowania – przybija-

nia wymagaj  jedynie dachówki skrajne, aby 

nie zosta y poderwane przez wiatr. 

W odpowiednich miejscach pokrycia po-

winno si  wstawia  dachówki przezna-

czone do wyprowadzania nad dach takich 

elementów, jak wywiewka kanalizacyjna, 

antena czy wsporniki pod aw  kominiar-

sk . Akcesoria te trudno zast pi  innym 

elementami, wi c lepiej tego nie próbowa .

Kosztem wygl du pokrycia mo na nato-

miast nieco zaoszcz dzi , je li drogie da-

chóweki szczytowe zast pi si  obróbk  bla-

charsk .

Na kalenicy uk ada si  profilowane g -

siory mocowane zaczepami do wsporni-

ków przybitych do krokwi. Pod g siorami 

trzeba umie ci  ta m  grzebieniow , która 

umo liwi wentylacj  przestrzeni pod da-

chem.

Ceramiczne formuje si  ze specjalnie przygotowanej gliny i wypala w piecach.

Cementowe bardzo podobne do ceramicznych, ale troch  od nich ta sze, produkuje si

z betonu barwionego w masie. 

 Dachówki s  bardzo trwa e (ponad 100 lat) i dobrze t umi  d wi ki. 

 Ze wzgl du na niewielkie wymiary mo na je uk ada  nawet na dachach o bardzo skompli-

kowanych kszta tach. 

 S  ci kie – nawet 80–90 kg/m2 – dla porównania blachodachówki wa  10 kg/m2.

 Naj atwiejsze do szczelnego uk adania s  nowoczesne dachówki zak adkowe. 

 Cho  niektóre dachówki specjalne mo na zast powa  obróbkami blacharskimi, pokrycie 

wygl da najlepiej bez takich oszcz dno ci, a wi c z u yciem specjalistycznych akcesoriów 

ceramicznych, takich jak g siory, dachówki kraw dziowe, wentylacyjne itp.

 Dachówki angobowane, czyli z warstw  glinki szlachetnej lub glazurowane (szkliwione) 

s  odporniejsze na osadzanie si  zanieczyszcze  i nie sprzyjaj  rozwojowi porostów.

Co warto wiedzie  o dachówkach?
fo

t.
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Dachówki 

cementowe

 Konstukcja dachu pokrytego dachówk  ceramiczn  lub cementow

fo
t.
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 Dachówki ceramiczne oferowane s  w kilkunastu 

kolorach

fo
t.

 R
ö
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n

 Klamra cz ca at  z dachówk

aty

wysokoparoprzepuszczalna

membrana dachowa

krokiew

izolacja

cieplna

kontr aty dachówka

fot. Euronit
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Blachodachówki
Podk ad

Blachodachówki uk ada si  na ruszcie 

z kontr at i at no nych lub na sztywnym 

poszyciu z p yt OSB. Je li pod pokryciem 

ma by  folia wst pnego krycia, aty przybi-

ja si  do kontr at mocuj cych foli .

Na dachu ze sztywnym poszyciem pokry-

tym pap  kontr aty przybija si  bezpo red-

nio do niego, wzd u  linii przebiegu krokwi 

– w odst pach co 60 cm lub zbli onych.

Blachodachówki s  elementami profilo-

wanymi o ró nej g boko ci przet ocze

i d ugo ci powtarzalnego modu u (wzoru). 

Zamocowany arkusz musi opiera  si  na a-

tach w najni szych punktach, dlatego rozstaw 

at musi odpowiada  d ugo ci modu u prze-

t ocze  konkretnej blachodachówki. 

Przekrój at pod blachodachówk  zale y od 

odleg o ci mi dzy kontr atami. Na kontr a-

tach w rozstawie:

80–100 cm – aty musz  mie  przekrój co 

najmniej 50 × 50 mm,

oko o 60 cm –  aty mog  by  cie sze: 40 ×
50 mm.

aty przy okapie rozmieszcza si  inaczej 

ni aty podpieraj ce poziome po czenia mi -

dzy arkuszami. Mi dzy pierwsz  a drug at

okapow  powinna by  odleg o  oko o 60 mm 

mniejsza od d ugo ci modu u przet ocze .

Ustawienie pierwszej aty zale y od odleg o-

ci, na jak  trzeba wysun  blachodachówk

w stosunku do orynnowania. Pod at  podk a-

da si  klocki dystansowe lub przybija desk

okapow  grubo ci odpowiadaj cej g boko-

ci przet ocze  poprzecznych – zwykle jest to 

15–20 mm. W miejscach czenia poprzecz-

nego ostatnia ata podpieraj ca ni szy arkusz 

powinna by  przesuni ta oko o 60 mm wy ej,

tak by opar  si  na niej przet oczony brzeg bla-

chy. W miejscu, gdzie pokrycie opiera si  na 

górze przet oczenia, trzeba pod o y  pod aty 

klocki dystansowe takiej samej wysoko ci jak 

przy pierwszej acie okapowej. Nast pn at

przybija si  w odleg o ci zmniejszonej o wiel-

ko  przesuni cia, czyli oko o 60 mm.

Zakup

Po blachodachówk  warto si  wybra  z pro-

jektem, a w tym – z rzutem dachu. Wiele 

firm dobiera na tej podstawie najodpowied-

niejsz  d ugo  arkuszy blach – pos uguj c

si  w tym celu programem komputerowym. 

Zoptymalizowanie d ugo ci arkuszy zapew-

nia zmniejszenie ilo ci odpadów, co mo e

zmniejszy  koszt pokrycia, zw aszcza je li 

dach ma bardzo skomplikowany kszta t. Nie 

warto jednak kupowa  bardzo d ugich arku-

szy, cho  ich u o enie jest mniej pracoch on-

ne, a pokryty nimi dach – bardziej szczelny. 

W praktyce arkusze d u sze ni  4–4,5 m mo -

na atwo uszkodzi  podczas transportu, a tak-

e podczas wci gania ich na dach. Arkusze 

i tak trzeba przycina  przy kominie, oknach 

po aciowych lub na skosach dachów cztero-

spadowych.

Je li porównujemy ró ne oferty, sprawdzaj-

my, czy dotycz  metra kwadratowego arku-

sza, czy te  powierzchni pokrytego dachu. 

Ró nica wynosi zazwyczaj oko o 5% i wynika 

z tego, e arkusze uk ada si  na zak ad, które-

go wielko  zale y od rodzaju blachodachó-

wek.

Uk adanie

Arkusze blachodachówki zwykle uk a-

da si  od okapu do kalenicy, a nie – jak na 

przyk ad dachówki ceramiczne – rz dami 

wzd u  okapu. Do mocowania blachoda-

chówek u ywa si  wy cznie wkr tów sa-

monawiercaj cych – tak zwanych farmer-

skich z podk adk  gumow . Umieszcza 

si  je zawsze w dole przet oczenia po 5–6 

sztuk na metr kwadratowy. Wzd u  oka-

pu i przy kalenicy blach  mocuje si  w ka -

dym zag bieniu fali.

Wkr tów nie mo na dokr ca  zbyt sil-

nie, by nie uniemo liwi y ruchów pokry-

cia wywo anych wahaniami temperatury, 

co mog oby doprowadzi  do zdeformowa-

nia blachy. Z kolei zbyt lu no zamocowa-

ne arkusze blachodachówki mog  by  pod-

rywane przez wiatr. Wkr ty s  poprawnie 

dokr cone, je eli kraw d  uszczelki nie-

znacznie wystaje spod ko nierza docisko-

wego wkr tu.

Po u o eniu arkuszy na ca ym dachu mocu-

je si  obróbki cian szczytowych, okapu oraz 

g siory kalenicowe. W kalenicy trzeba zosta-

wi  oko o 5-centymetrow  szczelin  wenty- Blachodachówka u o ona na deskowaniu pokrytym pap

 Mo na je uk ada  na dachach o ró nych rozmiarach i kszta tach.

 Sprzedawana jest w postaci arkuszy przet oczonej blachy o rdzeniu stalowym lub alumi-

niowym, pokrytym pow okami ochronnymi (poliestrem, akrylem, plastizolem, puralem lub 

PVF2), które chroni  przed korozj , dzia aniem promieniowania s onecznego i uszkodzenia-

mi mechanicznymi; nadaj  te  kolor oraz faktur .

 Trwa o  blachodachówki oceniana jest na 50 lat.

 Jest to pokrycie lekkie (ok. 5 kg/m2).

 Blachodachówki s  ta sze od dachówek: zarówno sam ma-

teria , jak i koszty wykonania wi by dachowej (przekroje kro-

kwi mog  by  mniejsze ni  pod dachówki) i uk adania same-

go pokrycia (jest du o atwiejsze ni  uk adanie dachówek).

 Niestety s abo izoluj

akustycznie.

Co warto wiedzie  o blachodachówkach?

fo
t.

 L
in

d
a

b

Blachodachówki wygl daj  prawie 

identycznie jak dachówki

blachodachówka

papa na deskowaniu

aty monta owe

krokiew

mocowanie blachy do at

deskowanie
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lacyjn  mi dzy schodz cymi si  arkuszami. 

Pod zakrywaj cym j  g siorem umieszcza si

siatk  lub grzebie  zabezpieczaj cy przed za-

gnie d eniem si  ptaków.

Po u o onej blachodachówce mo na 

chodzi  jedynie w mi kkim obuwiu, by 

nie porysowa  pow oki ochronnej, a je li 

ulegnie ona uszkodzeniu, trzeba to miej-

sce jak najszybciej pokry  farb  zaprawko-

w .

Uwaga! Nie wolno ci  blachodachówek 

– co niestety jest powszechne – szlifierk  k -

tow . Wysoka temperatura podczas ci cia 

powoduje uszkodzenie pow oki ochronnej, 

a snop spadaj cych iskier uszkadza lakiero-

wan  powierzchni  arkuszy znajduj cych si

w zasi gu tego zabiegu: w takich miejscach 

mo e dochodzi  do przyspieszonej korozji bla-

chy. Blach  najlepiej ci  no ycami lub spe-

cjalnymi wycinakami.

Gonty bitumiczne
Podk ad

Podk ad pod te pokrycia musi by  sztywny, 

odporny na zawilgocenie i idealnie równy, bo 

wszelkie nierówno ci b d  widoczne na goto-

wym pokryciu. 

Najlepszym podk adem jest poszycie z p yt 

OSB grubo ci przynajmniej 18 mm. Dzi ki 

specjalnym cznikom nie wymagaj  one 

oparcia na krokwiach w miejscu ich czenia, 

co u atwia prac  i zmniejsza ilo  odpadów. 

Nieco gorsze s  podk ady z desek: powin-

ny by  przynajmniej jednostronnie ostrugane, 

grubo ci co najmniej 2 cm, czone na pióro 

i wpust oraz zaimpregnowane dla zabezpiecze-

nia przed owadami i zagrzybieniem.

Uwaga! Gontów bitumicznych nie po-

winno si  uk ada  na podk adzie z nie-

struganych desek czonych na styk. 

Powierzchnia pokrycia mo e wskutek tego 

odwzorowywa  paczenie si  pojedynczych 

 Powierzchnia blachodachówki wyko czona jest warstw  z kruszywa skalnego lub barwio-

nego piasku kwarcowego.

 Wygl dem przypomina tradycyjn  dachówk  lub upek kamienny.

 Chropowata posypka wycisza krople deszczu i rozprasza wiat o, dzi ki czemu powierzch-

nia dachu nie nagrzewa si  za mocno latem, a zim  zapobiega gwa townemu zsuwaniu si

niegu.

 Mo e by  uk adana zarówno na budynkach nowych, jak i remontowanych (je eli konstruk-

cja dachu nie jest naruszona, mo e zaj  jedynie konieczno  wymiany warstw izolacyjnych 

i u o enia rusztu z at i kontr at).

 Arkusze blachy przycina si  no ycami o hartowanej kraw dzi tn cej, które pozwalaj  z a-

two ci  wycina  w dachówce po dane kszta ty. Nie wolno stosowa  szlifierek mechanicz-

nych, które podczas pracy mog  wyszarpywa  kraw d  blachy lub uszkodzi  pow ok .

 Blachodachówki z posypk  dost pne s  w kilku kolorach: czerwone, br zowe, grafitowe, 

szare, szarobr zowe i zielone, z posypk  grubo- i drobnoziarnist .

Uk adanie

Pokrycie z paneli ceramiczno-metalowych wymaga u o enia rusztu z kontr at i at. Rozstaw 

at wynosi od kilkunastu do ponad 40 cm. Kierunek uk adania paneli jest odwrotny ni  w przy-

padku innych pokry  dachowych. Uk adanie dachu zaczyna si  od ostatniego rz du pod ka-

lenic , a nast pne rz dy paneli wsuwane s  pod te le ce wy ej. Po u o eniu kilku rz dów 

paneli przybija si  je do at specjalnymi gwo dziami „od czo a”. Producenci zalecaj  zabez-

pieczanie gwo dzi klejem i posypk . Nale y zwraca  uwag  na zachowanie przesuni cia pa-

neli wzgl dem siebie w kolejnych rz dach, eby nie doprowadzi  do sytuacji, w której b d

widoczne zak ady pionowe. Ostatni rz d pa-

neli mo e si  nie zmie ci  w ca o ci pod ka-

lenic  i wtedy docina si  go na odpowiedni 

wymiar (doliczaj c kilkucentymetrowy zapas 

na odgi cie). Na kalenic  zak ada si  g sio-

ry i przybija gwo dziami do at kalenicowych. 

Przy prostej konstrukcji dachu 3 osoby mog

zamontowa  nawet 70–100 m2 dziennie. 

A mo e blachodachówka z posypk ?

Dach pokryty dachówk  z posypk . Kosz wyko-

nany z gotowych elementów powinien le e  na 

kontr atach i by  zamocowany klamerkami do at. 

Odst p mi dzy kraw dziami paneli po obu stro-

nach kosza nie powinien by  mniejszy ni  10 cm

fo
t.
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 S  lekkie, wi c nie obci aj  konstruk-

cji dachu.

 Nie wymagaj  specjalistycznego sprz -

tu do monta u.

 Dach pokryty gontem bitumicznym atwo 

jest zmodyfikowa  lub przebudowa .

Pokrycie jest mi kkie i elestyczne, podczas 

uk adania trudno jest wi c je uszkodzi .

Co warto wiedzie
o gontach 
bitumicznych?

fo
t.

 I
K

O

Dach pokryty gontem bitumicznym

Pokrycie dachu to koszt kilkudziesi ciu tysi cy z otych, wi c lepiej powierzy  te prace 

sprawdzonemu wykonawcy. Najlepiej uda  si  do firmy oferuj cej pokrycia i akcesoria da-

chowe znanych producentów: solidn  firm  wska e nam producent lub jego doradcy tech-

niczno-handlowi. Adresy punktów sprzeda y znajduj  si  równie  na stronach internetowych 

producentów. Je eli firma sama nie wiadczy us ug wykonawczych, powinna da  kontakt do 

wspó pracuj cych z ni  ekip dekarskich. W poszukiwaniu dekarza mo na równie  zwróci  si

do Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy www.dekarze.com. Przynale no  dekarzy do stowa-

rzyszenia jest gwarancj  wysokiej jako ci wiadczonych us ug. Mo na równie  skorzysta

z fachowców sprawdzonych i polecanych przez znajomych.

Gdzie szuka  dekarza?
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desek, a nawet mo e dochodzi  do odrywa-

nia si  poszczególnych pasów.

Zakup

Gonty kupuje si  w ilo ci odpowiadaj cej po-

wierzchni gotowego pokrycia, a e przy ich 

uk adaniu prawie nie ma odpadów, nie jest 

potrzebna specjalna nadwy ka materia u.

Paczki powinny pochodzi  z jednej partii pro-

dukcyjnej, bo gonty z kolejnych partii mog

si  nieco ró ni  kolorem, co by oby widoczne 

w gotowym pokryciu.

Oprócz podstawowego materia u pokry-

ciowego kupuje si  równie  gonty kalenico-

we, okapowe i szczytowe, a tak e elementy do 

obróbki wokó  kominów czy przepustów rur 

wentylacyjnych.

Uk adanie

Pasy gontów uk ada si  na zak ad, którego 

szeroko  jest oznaczona lini  na ka dym pa-

sie i w zaznaczonych miejscach poszczegól-

ne pasy przybija gwo dziami. Dodatkowe po-

czenie zapewniaj  naniesione punktowo na 

spód porcje bitumu, które sklejaj  warstwy 

gontów pod ich w asnym ci arem, gdy dachu 

zostanie nagrzany przez s o ce (jest to tzw. 

samowulkanizacja). Przycinanie gontów jest 

atwe: fragmenty odcina si  no em, a pozosta-

o ci mo na wykorzysta  w innym miejscu.

Podk ad pod gonty dostosowuje si  do spad-

ku dachu. Na dachach o k cie nachylenia:

powy ej 20° – gonty mo na uk ada  bezpo-

rednio na podk adzie z desek lub p yt OSB,

poni ej 20° – pod pokrycie z gontów na 

podk adzie trzeba u o y  pap  podk adow .

Pokrycie z gontów nie wymaga wielu ob-

róbek blacharskich, bo na szczytach, kaleni-

cy, w pasie nadrynnowym czy wokó  komi-

nów i okien dachowych mo na je zast pi

profilowanymi elementami bitumiczny-

mi.

fo
t.
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 Konstukcja dachu pokrytego gontem bitumicznym

Gwarancj  solidnie pokrytego dachu 

oprócz dobrych materia ów i do wiadcze-

nia dekarzy jest umowa, któr  nale y za-

wrze  z wykonawc  na pi mie. 

Umowa powinna zawiera  nast puj ce 

informacje:

 dane personalne stron umowy (wyko-

nawca, inwestor),

 jaki jest zakres prac, czyli co jest przed-

miotem umowy,

 terminy rozpocz cia i zako czenia 

prac,

 wysoko  wynagrodzenia,

 sposób wynagrodzenia (rycza towo lub 

wed ug kosztorysu),

sposób zap aty (etapowo lub jednorazo-

wo),

 kary za niedotrzymanie warunków umo-

wy np. opó nienia w pracach. 

Wykonawca ustawowo odpowiada z tytu-

u r kojmi za wady wykonanego dzie a w ci -

gu 2 lat od jej zako czenia. Ale oprócz tego 

warto za da  od wykonawcy kilkuletniej 

gwarancji na wykonan  robot  – koniecz-

nie na pi mie. Je li wykonawca boi si  za-

gwarantowa , e u o ony przez niego dach 

po kilku latach b dzie dobrej jako ci, mo e

to wiadczy  o jego niesolidno ci.

Umowa o dach

Okapy dachowe si gaj  niekiedy kilkadziesi t centymetrów poza obrys cian domu i wy-

magaj  od spodu estetycznego wyko czenia. Zamontowanie tzw. podbitki zas oni elementy 

konstrukcji dachu i umo liwi wentylacj  przestrzeni poddachowej.

Podbitk  wykonuje si  najcz ciej z jednowarstowych g adkich lub perforowanych pane-

li z PVC, jednobarwnych lub o fakturze drewna. Otwory w panelach perforowanych umo li-

wiaj  wentylacj  przestrzeni pod pokryciem dachowym. Szeroko  krycia pojedynczego ele-

mentu wynosi najcz ciej ok. 20 cm. Jako elementy uzupe niaj ce produkowane s  listwy 

brzegowe, k towe oraz cz ce. 

Z jakich materia ów wykona
podbitk  dachow ?

Monta  podbitki dachowej

fo
t.

 P
la

s
ti

va
n

Listwy wentylacyjne 

z ma ymi szczelinami 

(kratkami), przez któr

wpada powietrze. Kratki 

powinny by  na tyle ma e,

by nie przedostawa y si  przez 

ni  owady. Najlepiej, je li 

wentylacja umieszczona jest co 

dziesi ty element podbitki dachowej

papa
gonty bitumiczne

szczelina wentylacyjna

mi dzy deskowaniem

a izolacj  ciepln
izolacja cieplna

deskowanie

krokiew
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