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Ka da wi ba dachowa musi by  czym  os oni ta, 

poniewa  dopiero wtedy stanowi dach. Oczywi cie 

od rodzaju zastosowanego pokrycia zale y nie tylko wygl d

domu, ale tak e trwa o  oraz szczelno  zadaszenia. 

Wybór jest du y i dlatego decyzja powinna by  podj ta

wspólnie przez architekta i inwestora. 
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Jakie pokrycie?
Rodzaj pokrycia na dachu domu zale y od: 

nachylenia po aci dachowej – nie wszyst-

kie pokrycia mog  by  uk adane na dachach 

p askich, kszta tu dachu – sztywnych po-

kry  o du ej powierzchni arkuszy nie uk a-

da si  na ukach i zaokr gleniach. 

Warto te  bra  pod uwag no no  wi -

by dachowej, cho  w praktyce najcz ciej 

projektowana jest z du ym zapasem wy-

trzyma o ci i z regu y mo na uk ada  na 

niej ci sze pokrycia ni  uj te w projek-

cie, ale powinien to sprawdzi  fachowiec. 

Ci ar pokrycia (4–80 kg/m2) to tylko je-

den ze sk adników ca kowitego obci e-

nia konstrukcji dachu i nie musi by  czyn-

nikiem decyduj cym. Je li uwzgl dni si

wszystkie sk adniki obci enia konstruk-

cji dachu, w tym dominuj ce – ci ar niegu 

(90 kg/m2) i si  wiatru (100 kg/m2) – to oka-

zuje si , e niezale nie od rodzaju pokrycia 

wi ba musi wytrzyma  obci enia docho-

dz ce do 260–300 kg/m2. Zatem konstruktor 

projektuje wi b  dla obci e  wielokrot-

nie wi kszych ni  ci ar pokrycia, a musi 

te  uwzgl dni  rozrzut jako ci drewna. 

Uwzgl dnia si  równie  to, by grubo  kro-

kwi 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 da-

chowej. Niewiele te  si  zyska, decyduj c si

na lekkie pokrycie. Wi ksze znaczenie dla 

kosztów dachu maj  ró nice w cenie pokry-

cia i kosztach podk adu.

W praktyce ró nice do 20% w wymiarach 

i ci arze elementów konstrukcyjnych wi -

by nie maj  wi kszego znaczenia dla rzeczy-

wistej no no ci konstrukcji. Istotniejsza jest 

jako  u ytego drewna i sposób wykonania 

po cze .

 Niekiedy lokalne przepisy narzucaj  okre-

lony rodzaj pokrycia (uj ty w warunkach 

zabudowy lub w planie zagospodarowa-

nia przestrzennego), a wi c nie mo emy go 

zmieni .

Dachy cz sto stanowi  bardzo znacz -

c  pozycj  w kosztach budowy – niekie-

dy porównywaln  z kosztami konstrukcji 

domu – zatem warto porówna  ceny ró -

nych pokry , bo nawet niewielkie ró nice 

mog  istotnie wp yn  na ich obni enie lub 

wzrost. Trzeba jednak pami ta , e na koszt 

pokrycia sk adaj  si  nie tylko wydatki na 

zakup samego materia u pokryciowego, ale 

równie  niezb dnych elementów uzupe -

niaj cych, akcesoriów, a tak e wymagane-

go podk adu. Przy porównywaniu kosztów 

pokrycia musimy równie  uwzgl dni  ilo

ewentualnych odpadów materia u pokry-

ciowego. Dotyczy to zw aszcza blachoda-

chówek. Uk adane na skomplikowanych da-

chach generuj  du  ilo  odpadów (ci cia 

pod skosem), których nie da si  wykorzysta

w innych miejscach. 

 Im bardziej skomplikowany dach, tym wi cej zostanie odpadów – dotyczy to zw aszcza 

blachodachówek. Nale y wzi  to pod uwag , porównuj c koszty pokrycia

fo
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RAPORT Dachy i rynny

Wybór pokrycia powinien równie

uwzgl dnia warunki klimatyczne i oto-

czenie. W rejonach, gdzie w atmosferze wy-

st puj  zwi zki sprzyjaj ce korozji metali 

(tereny nadmorskie, przemys owe z du ymi 

zanieczyszczeniami powietrza), nale y li-

czy  si  ze zmniejszeniem trwa o ci pokry

z blachodachówki czy z blach ocynkowa-

nych. Natomiast w miejscach zacienionych, 

w pobli u drzew na zwyk ych dachówkach 

ceramicznych w krótkim czasie pojawi  si

mchy i porosty. Równie  gonty bitumiczne, 

cho  w mniejszym stopniu, nara one s  na 

tak  mo liwo . Dlatego w takich miejscach 

lepiej u o y  dachówki cementowe zamiast 

ceramicznych, chyba e zdecydujemy si  na 

dro sze pokrycia z dachówek ceramicznych 

glazurowanych. 

Nasilenie w ostatnich latach cz stotliwo-

ci wyst powania bardzo silnych wiatrów

powinno sk oni  nas do uwzgl dnienia tego 

przy wyborze pokrycia. Podatno  dachu na 

uszkodzenia przez wichur  zale y nie tyl-

ko od rodzaju pokrycia, ale równie  od k ta 

pochylenia po aci, os oni cia innymi obiek-

tami i staranno ci wykonania. Niemniej po-

krycia p askie z gontów bitumicznych czy 

pap s  bardziej odporne na zerwanie ni  da-

chówki czy blachodachówki.

Co pod pokryciem?
W zale no ci od rodzaju pokrycia wi b

dachow  trzeba odeskowa  lub o aci .

Deskowanie – oznacza wykonanie sztyw-

nego, pe nego poszycia z desek najlepiej -

czonych na pióro i wpust, z wodoodpornej 

sklejki, ewentualnie p yt OSB. Tego rodzaju 

podk ad niezb dny jest pod pokrycia z papy 

oraz gontów bitumicznych, a tak e pod po-

krycia z blach p askich.

aty – czyli ta sze poszycie a urowe.

Podk ad z folii dachowej (tzw. wiatroizolacji 

lub folii wst pnego krycia), pó niej kontr-

aty, czyli listwy drewniane przybite do 

wierzchu krokwi oraz aty – listwy s u -

ce do mocowania elementów pokrycia, przy-

bite prostopadle do krokwi. To rozwi zanie 

stosuje si  przy pokryciach strzech , gon-

tem, dachówkami, blachodachówkami, bla-

ch  trapezow  oraz p ytami bitumicznymi 

dachu nad poddaszem u ytkowym. 

panele deskowane

pokrycie dachu

ciana no na

mur ata

krokiew

strop

Konstrukcja dachu 

z  pe nym deskowaniem 

pod pokrycie dachowe

Pokrycia z gontów bitumicznych s

bardziej odporne na zerwanie przez 

wiatr ni  dachówki i blachodachówki

Je li dom stoi w miejscu 

zacienionym w pobli u drzew, lepiej 

wybra  dachówki cementowe – na 

ceramicznych, w krótkim czasie 

pojawi  si  mchy i porosty
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Dachy stanowi  znacz c

pozycj  w kosztach 

budowy – porównywaln

z kosztami konstrukcji 
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Dost pne s  folie dachowe o ró nej paroprzepuszczalno ci

i cenie. Wa ne zatem, aby by y w a ciwie stosowane. Ta sze, 

o paroprzepuszczalno ci do 1000 g/m2/24 h s  przeznaczone 

do budynków z nieu ytkowym poddaszem, w których izolacja 

termiczna uk adana jest na stropie nad ostatni  kondygna-

cj . Wtedy pomi dzy ociepleniem a krokwiami jest du a prze-

strze  umo liwiaj ca swobodny ruch wentylowanego powie-

trza. Natomiast dro sza, najlepiej o paroprzepuszczalno ci

3000–4000 g/m2/24 h wymagana jest przy uk adaniu termoizola-

cji w grubo ci po aci dachowej (mi dzy krokwiami). Dzi ki tak 

wysokiej paroprzepuszczalno ci folii nie jest konieczna szcze-

lina wentylacyjna mi dzy foli  i warstw  termoizolacji.

Pod wiele pokry  dachowych mo e dosta  si  woda. Na 

przyk ad na skutek dzia ania wiatru, skroplenia si  na spodniej 

powierzchni blach czy dachówek albo w wyniku przes czenia 

z topniej cego niegu. Kontr aty umo liwiaj  powstanie wenty-

lowanej szczeliny pomi dzy pokryciem, a foli  dachow . Dzi ki

temu ewentualna woda mo e sp yn  po folii, ocieplenie nie 

zostanie nara one na zawilgocenie, a po a  dachu szybko zo-

stanie osuszona. 

W dachach o k cie nachylenia 30–40° stosuje si  kontr aty 

grubo ci co najmniej 25 mm i szeroko ci oko o 50 mm. Jednak 

przy mniejszych k tach nachylenia lub d ugich po aciach ich 

grubo  mo e przekroczy  nawet 50 mm.

aty to elementy konstrukcyjne, które dobiera projektant. 

Przekrój listew oraz ich rozstaw zale y zarówno od rodzaju 

i ci aru pokrycia, jak i od obci e  zewn trznych ( niegu, 

wiatru, ludzi), rozstawu krokwi czy k ta nachylenia dachu. 

Dla pokry  z dachówek zak adkowych zwykle wystarczaj ce 

s aty o przekroju 40 × 60 mm. Ale np. dla pokry  blaszanych 

mog  mie  przekrój 25 × 50 mm. A to przecie  oznacza znacz-

n  oszcz dno  materia u.

Jaki rodzaj folii wst pnego 
krycia?

Czy potrzebne s  kontr aty? 

Jakie aty?

Kontr aty tworz  wentylowan  przestrze

mi dzy pokryciem a foli  dachow

pokrycie

szczelina 

wentylacyjna 

pod pokryciem

izolacja 

termiczna

wysoko-
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