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Dachówki ceramiczne
Podstawowym materia³em do ich pro-

dukcji jest glina, od jakoœci której zale¿y
jakoœæ gotowych wyrobów. Do gliny do-
daje siê sk³adniki uszlachetniaj¹ce,
a z otrzymanej masy formuje dachówki.
Niektóre ich rodzaje barwi siê w masie
(maj¹ jednolity kolor w ca³ym przekroju),
inne zaœ pokrywa angob¹ lub szkliwem.
Ukszta³towane dachówki suszy siê, a na-
stêpnie wypala w piecu w temperaturze
ok. 1000°C. 

Walory u¿ytkowe i estetyczne
Najbardziej cenionymi zaletami da-

chówek ceramicznych s¹ trwa³oœæ (ok. 100
lat) oraz estetyczny wygl¹d �. Kolejna za-
leta to odpornoœæ na warunki atmosferycz-
ne, m.in. na kwaœne deszcze i du¿e ró¿nice
temperatury. S¹ te¿ ma³o nasi¹kliwe i mro-
zoodporne – wytrzymuj¹ 150 cykli zamra-
¿ania. Ponadto, pokrycie z dachówek jest
niepalne i bardzo dobrze t³umi ha³as – nie
s³ychaæ uderzeñ kropli deszczu.

Dachówki ceramiczne nadaj¹ siê do
krycia dachów nawet o bardzo skompli-
kowanych kszta³tach. Podczas ich uk³a-
dania powstaje niewiele odpadów. £atwa
jest te¿ naprawa uszkodzonych fragmen-
tów pokrycia – wymienia siê tylko poje-
dyncze dachówki. 

Rodzaje dachówek
Podstawowe rodzaje dachówek cera-

micznych nie zmieni³y siê od lat. Nadal
s¹ to karpiówka, mnich-mniszka, esówka
oraz zak³adkowa. W ramach zaœ poszcze-
gólnych rodzajów stale przybywa nowych
modeli o ró¿nych kszta³tach i kolorach. 

Karpiówka � to jeden z najstarszych
rodzajów dachówek ceramicznych. Da-
chówki s¹ p³askie, d³ugie i w¹skie, a ich
standardowe wymiary wynosz¹ 380x
180 mm. Producenci oferuj¹ karpiówki,
których dolna czêœæ jest zaokr¹glona, pro-
sta lub wielok¹tna. Do wyboru s¹ kar-
piówki o powierzchni g³adkiej, chropo-
watej, pr¹¿kowanej, ¿³obkowanej – z nie-
regularnymi lub regularnymi ¿³obienia-
mi. 

Karpiówk¹ pokrywa siê nawet naj-
bardziej skomplikowane dachy, np. tzw.
wole oczka czy elementy w kszta³cie
sto¿ka. W domach jednorodzinnych tê
dachówkê uk³ada siê zazwyczaj podwój-
nie, w tzw. koronkê (uk³adanie pojedyn-
cze – w ³uskê – nie zapewnia wystarcza-
j¹cej szczelnoœci dachu). Przy uk³adaniu
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Mo¿liwoœci wyboru ro-
dzaju pokrycia dachowe-

go mog¹ byæ ograniczone
przez kszta³t i spadek

dachu oraz konstrukcjê
i wytrzyma³oœæ wiêŸby
dachowej. Dlatego te¿

decyzjê tê nale¿y podj¹æ
przed powstaniem osta-
tecznego projektu domu

i skonsultowaæ j¹ z archi-
tektem. Warto równie¿
poznaæ ofertê rynkow¹

pokryæ dachowych – ich
parametry i wymagania

techniczne oraz charakte-
rystyczne dla ka¿dego

z nich walory estetyczne,
wp³ywaj¹ce na wygl¹d

domu.
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pokrycia

DACHOWE

fot. Onduline

� Dachówki ceramiczne pasuj¹ do ka¿dego
domu (fot. RuppCeramika)



podwójnym na przekroju poprzecznym
dachu zawsze widoczne s¹ dwie da-
chówki.

Na 1 m2 pokrycia potrzeba 34-48
sztuk dachówek.

Uk³adanie karpiówki jest trudniejsze
ni¿ innych rodzajów dachówek. Dlatego
te¿ koszt jej u³o¿enia jest zazwyczaj wy¿-
szy. 

Mnich-mniszka � to jedyny typ da-
chówki ceramicznej, któr¹ uk³ada siê pa-
rami, przy czym parê tworz¹ dachówki
o ró¿nych kszta³tach: wklês³a, w kszta³cie
korytka, zwana mniszk¹ oraz wê¿sza i wy-
puk³a zwana mnichem. Ich nazwa wziê³a
siê st¹d, ¿e dachówkami tymi czêsto kry-
to dachy koœcio³ów i klasztorów. 

Mniszkê uk³ada siê bezpoœrednio na
³atach, zwrócon¹ bocznymi krawêdziami
ku górze, a na niej mnicha w taki sposób,
¿e zakrywa on styki dwóch s¹siaduj¹cych
ze sob¹ mniszek. Pokrycie to jest bardzo
szczelne i samowentyluj¹ce siê – nie wy-

maga zostawiania pod nim szczeliny wen-
tylacyjnej.

Mnich-mniszka nale¿¹ do dachówek
d³ugich – od 40 do 46 cm, zale¿nie od
producenta – dziêki czemu rozstaw ³at
mo¿e byæ wiêkszy – nawet 37 cm. Do-
stêpne s¹ dachówki g³adkie oraz z wypu-
stami, s³u¿¹cymi do opierania dachówek
po³o¿onych wy¿ej. 

Na 1 m2 pokrycia potrzeba 10-16 par
dachówek.

Podwójne zu¿ycie dachówek i czaso-
ch³onne ich uk³adanie sprawiaj¹, ¿e jest
to pokrycie drogie. 

Esówkê � (nazywan¹ równie¿ holen-
derk¹) wyró¿nia charakterystyczny kszta³t
przekroju poprzecznego, przypominaj¹cy
literê S. Dachówka ta zapewnia dobre od-
prowadzanie wody oraz – dziêki zachodz¹-
cym na siebie zak³adom – szczelnoœæ po-
krycia. Dostêpna jest w wymiarach
383x230 mm i 335x175 mm.

Na 1 m2 pokrycia potrzeba 13-16
sztuk dachówek.

Dachówki zak³adkowe � to najczê-
œciej spotykany na rynku rodzaj dachó-
wek. Wyró¿niaj¹ je wyprofilowane za-
k³adki na górnych i bocznych krawê-
dziach, które – zachodz¹c na siebie – two-
rz¹ zamki, u³atwiaj¹ce dopasowanie da-
chówek podczas uk³adania oraz zapew-
niaj¹ce szczelnoœæ po³¹czeñ. 

Wybór kszta³tów dachówek zak³adko-
wych jest du¿y, przy czym najpopularniej-
sza jest marsylka o charakterystycznych
dwóch wy¿³obieniach. S¹ równie¿ takie,
które po u³o¿eniu przypominaj¹ esówkê
lub mnicha-mniszkê.

Na 1 m2 pokrycia potrzeba 14-15
sztuk dachówek. Dostêpne s¹ równie¿ da-

chówki wielkoformatowe, których zu¿y-
wa siê tylko 10-12 sztuk na 1 m2. 

Kolory
Ze wzglêdu na sposób barwienia da-

chówki ceramiczne mo¿na podzieliæ na
trzy grupy: naturalne, angobowane i gla-
zurowane. 

Dachówki naturalne przewa¿nie ma-
j¹ ceglastoczerwony kolor (okreœlany
przez producentów jako czerwieñ natu-
ralna). Uzyskuj¹ go dziêki zwi¹zkom ¿ela-
za znajduj¹cym siê w glinie. Masa, z któ-
rej formuje siê dachówki, mo¿e tak¿e za-
wieraæ inne zwi¹zki chemiczne, które na-
daj¹ gotowym wyrobom okreœlone kolo-
ry: ró¿ne odcienie czerwieni, br¹zu, ziele-
ni, a nawet grafitu. 

Dachówki angobowane uzyskuj¹
swoje kolory dziêki pokrywaniu ich przed
wypalaniem cienk¹ warstw¹ specjalnej
glinki z dodatkami tlenków (angoby) �.
Warstwa ta zmienia kolor wyrobów, a tak-
¿e zabezpiecza je przed niekorzystnym
wp³ywem czynników atmosferycznych
i zwiêksza ich trwa³oœæ. Niektórzy produ-
cenci stosuj¹ jednoczeœnie dwa rodzaje
angoby, uzyskuj¹c w ten sposób dachówki
cieniowane. Trudno tu wymieniæ wszyst-
kie odcienie barw dachówek angobowa-
nych. Najczêœciej spotykane kolory to
czerwony, br¹zowy i antracytowy, ale ku-
piæ tak¿e mo¿na dachówki zielone, nie-
bieskie, a nawet czarne.

Dachówki glazurowane (szkliwione)
pokrywa siê po wypaleniu specjalnym
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Niektórzy producenci oferuj¹ da-
chówki ze specjalnymi profilami, umo¿li-
wiaj¹cymi zaczepianie ich na ³atach. Inni
zaœ wykonuj¹ w dachówkach otwory – te
modele przybija siê do ³at gwoŸdziami.

� Mnich-mniszka to dachówki, które uk³ada
siê parami (fot. Von Müller Dachówki)

� Karpiówka u³o¿ona podwójnie, tzw. w ko-
ronkê (fot. Von Müller Dachówki)

� Esówka, czyli holenderka – jej przekrój po-
przeczny przypomina literê S (fot. Röben)

� Marsylka – najpopularniejsza dachówka za-
k³adkowa; tutaj pod nazw¹ Mars
(fot. RuppCeramika)



178

szkliwem i ponownie wypala �. Wyroby
maj¹ g³adk¹ powierzchniê i po³ysk oraz s¹
odporniejsze na wilgoæ i zabrudzenia ni¿
dachówki naturalne czy angobowane.
Metoda ta pozwala równie¿ na uzyskanie
ró¿norodnych kolorów: czerwonego, nie-
bieskiego, zielonego itp.

Elementy uzupe³niaj¹ce
Do ka¿dego rodzaju dachówek cera-

micznych producenci oferuj¹ – oprócz da-
chówek podstawowych – du¿y wybór ele-
mentów uzupe³niaj¹cych. Umo¿liwiaj¹
one u³o¿enie pokrycia w tzw. miejscach
trudnych (przy kominie, na kalenicy itp.).
S¹ to m. in. dachówki:
� krawêdziowe (prawe i lewe) – uk³adane
wzd³u¿ krawêdzi dachu;
� okapowe – do uk³adania pierwszego
rzêdu nad okapem;
� kalenicowe – do wykañczania ostatnie-
go rzêdu dachówek (przykrytych czêœcio-
wo przez g¹siory);
� wentylacyjne – umo¿liwiaj¹ce wentyla-
cjê po³aci dachowych;
� antenowe – u³atwiaj¹ce monta¿ anteny;
� przykominowe – uk³adane w miejscach
przejœæ œcian komina przez po³aæ dachu;
� z p³otkiem lub hakami na belkê zatrzy-
muj¹c¹ œnieg;
� z zamontowan¹ drabink¹, stopniami
umo¿liwiaj¹cymi chodzenie po dachu lub
z tzw. stopniem kominiarskim.

Dostêpne s¹ jeszcze dachówki po³ów-
kowe, pulpitowe, mansardowe, kolanko-
we i inne, a tak¿e g¹siory, elementy ko-
szowe oraz ró¿nego rodzaju ozdoby da-
chowe – np. ceramiczne koguty, zaœlepki
g¹siorów. Wszystkie elementy uzupe³nia-
j¹ce dopasowane s¹ kolorystycznie do da-
chówek podstawowych, dziêki czemu
dach tworzy harmonijn¹ ca³oœæ.

Zastosowanie
Dachówki ceramiczne nadaj¹ siê do

pokrywania dachów wszelkiego rodzaju
i kszta³tu, w domach zabytkowych
oraz wspó³czesnych. Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e zalicza siê je do pokryæ ciê¿-
kich – ciê¿ar 1 m2 wynosi zale¿nie od ro-
dzaju dachówki 40-75 kg. 

Producenci dachówek ceramicznych
zawsze podaj¹ wartoœci k¹ta nachylenia
dachu, na jakim mo¿na je uk³adaæ bez do-
datkowych zabezpieczeñ. Jest to najczê-
œciej 20°-45°, przy czym poszczególne ro-
dzaje dachówek ró¿ni¹ siê zalecanym k¹-
tem. Przy po³aci o nachyleniu wiêkszym
ni¿ 45° dachówki trzeba przymocowaæ do
³at gwoŸdziami lub drutem, a przy mniej-
szym ni¿ 20° – uk³ada siê je na sztywnym
poszyciu z desek lub p³yt drewnopochod-
nych, zabezpieczonych pap¹ b¹dŸ foli¹
izolacyjn¹ (pod³o¿e musi byæ szczelne,
gdy¿ przy ma³ym nachyleniu woda s³abiej
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� Dachówka z angob¹ w dwóch kolorach
(fot. RuppCeramika)

� Dachówki glazurowane maj¹ szczególnie
g³adk¹ powierzchniê (fot. Creaton)

Przyk³adowe ceny najczêœciej u¿ywa-
nych rodzajów dachówek ceramicz-
nych oraz elementów uzupe³niaj¹cych.
� karpiówki – od 40 z³/m2;
� esówki – od 30 z³/m2;
� zak³adkowe – od 30 z³/m2;
� g¹sior pocz¹tkowy – ok. 37 z³/szt;
� g¹sior z klamerk¹ – ok. 12 z³/szt;
� dachówka krawêdziowa – ok. 20 z³/szt.
Niektóre wzory dachówek mog¹ byæ
nawet kilkukrotnie dro¿sze – wynika to
z zastosowanych materia³ów, pow³ok
ochronnych i technologii produkcji.
Kupuj¹c dachówkê ceramiczn¹ b¹dŸ
cementow¹, nale¿y zadbaæ o odpowied-
ni zapas lub wybraæ model bêd¹cy
w ci¹g³ej sprzeda¿y. Konieczna jest
równie¿ rezerwa na ewentualne napra-
wy (ok. 20 szt.).
£¹czny koszt pokrycia dachu zale¿y od
ceny dachówek i sposobu ich uk³adania.
Pod uwagê nale¿y równie¿ wzi¹æ, szcze-
gólnie drogie, elementy wykoñczenio-
we, np. g¹siory, dachówki okapowe itp. 
Istotna jest te¿ kwestia monta¿u. Na da-
chach prostych, o nieskomplikowanym
kszta³cie, dachówki mo¿na spróbowaæ
u³o¿yæ samodzielnie. Dachy wielopo³a-
ciowe, z lukarnami wymagaj¹ zaanga¿o-
wania fachowców.
Poni¿ej podajemy przybli¿one wylicze-
nie kosztów pokrycia dachu dwuspado-
wego o wymiarach  ka¿dej po³aci 8x7 m
(³¹czna powierzchnia dachu 112 m2).
Przyjêto rozwi¹zanie najprostsze, bez
uwzglêdnienia zapasów, dachówka uk³a-
dana samodzielnie, czêœæ kszta³tek cera-
micznych zast¹piona obróbkami bla-
charskimi: 
– deskowanie – 3 m3x500 z³ = 1500 z³;
– papa (dwie warstwy) – 2x112 m2x

10 z³/m2 = 2240 z³;
– dachówki karpiówki – 112 m2x

40 z³/m2 = 4480 z³;
– g¹siory 30x15 z³ = 450 z³;
– obróbki blacharskie 32x15 z³ = 480 z³;
– inne (gwoŸdzie, akcesoria monta¿owe)

– 200 z³.
£¹cznie – 9350 z³
Wspomnieæ jeszcze nale¿y o p³ytkach
w³óknisto-cementowych. Zast¹pi³y one
stosowany dawniej eternit. P³ytki mon-
tuje siê analogicznie do dachówek, na
odeskowanym dachu. Ka¿d¹ z nich mo-
cuje siê pojedynczym, nierdzewnym
gwoŸdziem.



sp³ywa i roœnie prawdopodobieñstwo
przeciekania pokrycia dachowego). Przy-
mocowanie dachówek do pod³o¿a utrud-
nia ewentualn¹ wymianê uszkodzonych
elementów.

Krycie dachu dachówkami ceramicz-
nymi wymaga du¿ego doœwiadczenia.
Dlatego powinno siê zleciæ te prace wy-
specjalizowanej firmie. Wielu producen-
tów poleca przeszkolone przez siebie fir-
my dekarskie, daj¹c gwarancjê nie tylko
na dachówkê, ale i na jej u³o¿enie.

Konserwacja i czyszczenie
Dachówki ceramiczne po jakimœ cza-

sie ciemniej¹ (angobowane i glazurowane
mniej), co jest procesem naturalnym. By-
wa te¿, ¿e pojawia siê na nich zielonkawa
warstwa mchów i porostów, zw³aszcza
w miejscach ma³o nas³onecznionych.
Usuwa siê j¹ specjalnymi preparatami sto-
sowanymi na suche powierzchnie lub po
umyciu dachu wod¹. Podobnie likwiduje
siê inne zabrudzenia – ró¿nego rodzaju
zacieki czy naloty spowodowane osadza-
niem siê kurzu, spalin albo sadzy. Zabru-
dzenia mo¿na te¿ œcieraæ piaskiem (meto-
da piaskowania) wydmuchiwanym z dy-
szy razem ze sprê¿onym powietrzem. 

Dachówki cementowe
Wygl¹dem do z³udzenia przypomina-

j¹ dachówki ceramiczne. Produkuje siê je
z piasku, cementu portlandzkiego i wody.
Sk³adniki te miesza siê, dodaje barwniki
na bazie tlenków ¿elaza, a nastêpnie

z uzyskanej masy formuje dachówki, któ-
re sezonuje siê w specjalnych komorach.
Dziêki stosunkowo tanim surowcom u¿y-
tym do produkcji i nieskomplikowanej
technologii wytwarzania dachówki ce-
mentowe s¹ tañsze od ceramicznych. 

Aby uzyskaæ g³adk¹ i nienasi¹kliw¹
powierzchniê (beton ma porowat¹ struk-
turê), wiêkszoœæ producentów pokrywa je
dwiema warstwami farby akrylowej:
pierwsz¹ nak³ada siê na uformowan¹ da-
chówkê zanim masa zd¹¿y siê zwi¹zaæ,
a drug¹ na ca³kowicie wyschniêt¹. 

Walory u¿ytkowe i estetyczne 
Dachówki cementowe s¹ niepalne,

nienasi¹kliwe, mrozoodporne (wytrzy-
muj¹ 100 cykli zamra¿ania i rozmra¿a-
nia) i odporne na promieniowanie UV.
Trwa³oœæ ich obliczana jest na 70-100
lat. W trakcie eksploatacji nie zmieniaj¹
koloru, a dziêki zabezpieczeniu po-
wierzchni warstw¹ farby, mniej ni¿ da-
chówki ceramiczne porastaj¹ glonami
i mchami. Bogaty wybór kolorów po-
zwala na oryginalne, nietypowe zesta-
wianie barwy dachu z pozosta³ymi ele-
mentami domu �.

Kszta³ty i kolory 
Dachówki cementowe produkowane

s¹ w wielu kszta³tach, choæ jest ich mniej
ni¿ w asortymencie dachówek ceramicz-
nych. Najczêœciej oferowane to pojedyn-
cza i podwójna esówka oraz podwójna
rzymska. Produkowane s¹ równie¿ kar-

piówka, staroniemiecka oraz dachówki
w kszta³cie prostok¹ta.

Pojedyncza, typowa dachówka ma za-
zwyczaj wymiary 420x330-343 mm i wa¿y
od 3 do 5,3 kg. Mniejsze wymiary maj¹
esówki i karpiówki (320x240-280 mm). 

Oferta kolorystyczna dachówek ce-
mentowych jest du¿a. Najczêœciej pro-
dukowane s¹ w ró¿nych odcieniach
czerwieni i br¹zu, ale mo¿na te¿ kupiæ
dachówki zielone, niebieskie, ¿ó³te, sza-
re, grafitowe, a nawet czarne. Do wybo-
ru s¹ dachówki matowe, pó³matowe
i z po³yskiem.

Warto pamiêtaæ kupuj¹c dachówki
niemalowane, a jedynie barwione w ma-
sie, ¿e poszczególne ich partie mog¹ ró¿-
niæ siê odcieniami.

Elementy uzupe³niaj¹ce
Producenci dachówek cementowych

– podobnie jak ceramicznych – oferuj¹
bogate zestawy elementów uzupe³niaj¹-
cych: dachówki skrajne, wentylacyjne,
antenowe, g¹siory itp., dopasowanych ko-
lorystycznie do dachówek podstawowych. 

Zastosowanie
Dachówki cementowe nale¿¹ do po-

kryæ ciê¿kich – l m2 wa¿y 40-50 kg. Dla-
tego nale¿y je uk³adaæ na dachach o moc-
nej konstrukcji. Zalecany k¹t nachylenia
dachu wynosi od 22° do 60°, ale mo¿na te¿
kryæ nimi dachy o mniejszym spadku,
uk³adaj¹c je na pe³nym deskowaniu, po-
krytym pap¹ lub foli¹, oraz o wiêkszym
spadku, przymocowuj¹c ka¿d¹ dachówkê
do drewnianych ³at. Na 1 m2 potrzeba
œrednio 10 szt.

Konserwacja i czyszczenie
Wprawdzie warstwa farby akrylowej,

któr¹ pokryte s¹ dachówki cementowe,
chroni je przez porastaniem mchem oraz
powstawaniem bia³ych wykwitów wa-
piennych, czasem jednak pojawiaj¹ siê
one na ich powierzchni i trzeba je usu-
n¹æ. S³u¿¹ do tego specjalne preparaty.
Warto te¿ co pewien czas pomalowaæ
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Przyk³adowe ceny dachówek cemento-
wych i akcesoriów:
� dachówki – od 25 z³/m2;
� g¹siory – od 15 z³/szt;
� dachówki szczytowe – od 20 z³/m2;
� karpiówki – od 40 z³/m2;
� esówki – od 36 z³/m2.

� Dachówki cementowe nie ró¿ni¹ siê wygl¹dem od ceramicznych (fot. Braas)
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dach farb¹ do renowacji dachów, któr¹
zazwyczaj mo¿na kupiæ u producenta da-
chówek.

Blachy i blachodachówki
Blaszane pokrycia – dziêki wprowa-

dzeniu do ich produkcji nowoczesnych
technologii – zyska³y na jakoœci, trwa³oœci
i wygl¹dzie. S¹ przy tym tañsze ni¿ po-
krycia ceramiczne. 

Walory u¿ytkowe i estetyczne
Pokrycia blaszane nale¿¹ do najl¿ej-

szych. Dlatego te¿ zwykle nie wymagaj¹
wzmacniania konstrukcji dachu. Wspó³-
czeœnie produkowane blachy pokryte s¹
pow³okami ochronnymi, które zabezpie-

czaj¹ je przed szkodliwym wp³ywem
czynników atmosferycznych, korozj¹ i za-
rysowaniem, co znacznie przed³u¿a ich
trwa³oœæ. Ponadto, jest to pokrycie niepal-
ne i odporne na otwarty ogieñ.

Poniewa¿ blachy sprzedawane s¹
w du¿ych arkuszach, ³atwiej i szybciej siê
je uk³ada ni¿ elementy mniejsze. Bogactwo
zaœ kolorów, faktur i wyt³oczeñ pozwala na
skomponowanie interesuj¹cego rysunku
pokrycia, który – wzmocniony powstaj¹-
cym œwiat³ocieniem – o¿ywi nawet najbar-
dziej monotonn¹ po³aæ dachow¹ 	.

Materia³y
Stal. Jest to metal najczêœciej stoso-

wany do produkcji pokryæ blaszanych.
Blachê stalow¹ zawsze pokrywa siê po-
w³okami ochronnymi, zwiêkszaj¹cymi jej
trwa³oœæ. W pokryciach najnowszej gene-
racji jest ona jedynie rdzeniem wielowar-
stwowej struktury, a o jakoœci wyrobu de-
cyduj¹ przede wszystkim warstwy
ochronne – ich liczba, zastosowane mate-
ria³y i precyzja wykonania. 

Najpopularniejsze s¹ pokrycia z obu-
stronnie ocynkowanej blachy stalowej,
powlekanej kilkoma ró¿nymi warstwami,
zabezpieczaj¹cymi j¹ przed korozj¹. S¹ te¿
blachy stalowe galwanizowane alucyn-
kiem (stopem aluminium, cynku i krze-
mu), których zewnêtrzn¹ warstwê stano-
wi lakier poliestrowy, chroni¹cy przed
dzia³aniem promieniowania UV. Ofero-
wane s¹ równie¿ blachy z tzw. posypk¹
mineraln¹ 
. Maj¹ one bardzo z³o¿on¹
strukturê, a ich warstwê wykoñczeniow¹
stanowi drobnoziarniste kruszywo skal-
ne, pokryte ¿ywic¹ akrylow¹ z dodatkiem
œrodków grzybobójczych. Dziêki temu
blacha ta t³umi dŸwiêk kropli deszczu,
zbytnio siê nie nagrzewa i jest odporna na
porastanie mchem i glonami.

Trwa³oœæ pokryæ z blachy stalowej
okreœla siê na 30-50 lat, zale¿nie od rodza-
ju wykoñczenia. Maj¹ one gruboœæ 0,5-
0,6 mm, a 1 m2 wa¿y 4,3-5,1 kg; z posyp-
k¹ mineraln¹ – ok. 7 kg.

MiedŸ. Pokrycie wykonane z blachy
miedzianej jest bardzo trwa³e – mo¿e wy-
trzymaæ nawet 300 lat. Jest jednak drogie
i nale¿y do luksusowych. 

Blacha miedziana jest plastyczna
(mo¿na j¹ ³atwo formowaæ) i odporna na
szkodliwe dzia³anie czynników atmosfe-
rycznych. Z czasem – pod wp³ywem wil-
goci – pokrywa siê patyn¹ o zielonej bar-

wie, nadaj¹cej ca³emu budynkowi pewnej
dostojnoœci. Niektórzy producenci nawet
nowe blachy sztucznie patynuj¹, aby do-
daæ im urody. 

Gruboœæ blachy miedzianej wynosi
0,55-0,65 mm, a 1 m2 wa¿y ok. 5 kg. 

Cynk. Trwa³oœæ pokryæ z blach cyn-
kowych ocenia siê na 50 lat. Aby przed³u-
¿yæ ¿ywotnoœæ tego pokrycia, producenci
stosuj¹ ró¿ne pow³oki ochronne. Dostêp-
ne s¹ te¿ blachy cynkowo-tytanowe –
znacznie trwalsze, ale i du¿o dro¿sze. 

Blachy cynkowe maj¹ gruboœæ 0,5-
0,7 mm, a 1 m2 wa¿y 4,5-5,8 kg. 

Aluminium. Pokrycia z blach alumi-
niowych s¹ lekkie, ³atwe w obróbce i od-
porne na korozjê. Producenci obustron-
nie powlekaj¹ je ochronn¹ warstw¹ pasy-
wacyjn¹, a nastêpnie od spodu lakierem
epoksydowym, z wierzchu natomiast
barwn¹ pow³ok¹ poliestrow¹, odporn¹ na
dzia³anie promieniowania UV.

Blachy aluminiowe maj¹ gruboœæ 0,6-
0,7 mm, a 1 m2 wa¿y 1,7-3 kg.

Rodzaje blach
Blachy p³askie. Najczêœciej s¹ to bla-

chy miedziane, cynkowe, cynkowo-tyta-
nowe oraz z ocynkowanej stali powleka-
nej. Sprzedaje siê je w arkuszach szeroko-
œci 100-125 cm i d³ugoœci 2 m oraz w rol-
kach szerokoœci 61-67 cm. Blachy te uk³a-
da siê na deskowaniu i najczêœciej ³¹czy
na tzw. r¹bek stoj¹cy, który powstaje z wy-
winiêcia arkuszy. Pamiêtaæ jednak trzeba,
¿e ten rodzaj pokrycia podatny jest na
wyd³u¿enia termiczne.

Z blach p³askich wykonuje siê rów-
nie¿ p³ytki dachowe w kszta³cie prostok¹-
tów i rombów, które po u³o¿eniu przypo-
minaj¹ ³uskê.

Dombudujemy2 0 0 4 9

P R Z E G L Ą D  R Y N K U

Pow³oki ochronne – nie tylko zabez-
pieczaj¹ one pokrycie przed korozj¹, szko-
dliwym dzia³aniem promieniowania UV,
opadami i zarysowaniem, ale tak¿e pe³ni¹
funkcjê dekoracyjn¹. Najczêœciej stosowa-
ne s¹ nastêpuj¹ce tworzywa: poliester (od-
porny na dzia³anie promieniowania UV,
korozjê i zarysowania), PVF2 (bardziej ni¿
poliester odporny na korozjê, zarysowania
i blakniêcie), plastizol (bardzo odporny na
korozjê i zarysowania, mniej na blakniê-
cie), pural (bardzo odporny na korozjê
i dzia³anie promieniowania UV, trochê
mniej na zarysowania). 


 Wielowarstwowy materia³ pokryciowy
z rdzeniem stalowym i mineraln¹ posypk¹ jest
bardzo trwa³y i efektowny (fot. Icopal)

	 Blachodachówka mo¿e imitowaæ równie¿
gont drewniany (fot. Tuplex)



Blachy wyt³aczane (trapezowe i bla-
chodachówki). S¹ bardziej popularne
ni¿ blachy p³askie z powodu wiêkszych
walorów estetycznych. Ponadto, wyt³o-
czenia zwiêkszaj¹ sztywnoœæ arkusza
i kompensuj¹ wyd³u¿enia termiczne.
Wysokoœæ wyt³oczenia w blachach tra-
pezowych wynosi zazwyczaj 18-115 mm,
a w blachodachówkach – 37-57 mm.
Przy czym im wy¿sza fala, tym arkusze
s¹ sztywniejsze i mniej podatne na od-
kszta³cenia. Dlatego te¿ blachy trapezo-
we najczêœciej stosuje siê do krycia da-
chów o du¿ej powierzchni. Do domów
jednorodzinnych zaœ polecane s¹ blachy
z wyt³oczeniami w kszta³cie dachówek.
Blachodachówki sprzedawane s¹ w ar-
kuszach – ka¿dy producent oferuje inne
standardowe szerokoœci i d³ugoœci (np.
1715, 2915, 3715, 4115 mm). W jednym

arkuszu mo¿e byæ jeden lub kilka rzê-
dów dachówek. Mo¿na te¿ zamówiæ ar-
kusze blachy przycinane przez produ-
centa na okreœlony wymiar.

Kolory 
Blaszanym pokryciom dachowym ko-

lor nadaj¹ pow³oki zewnêtrzne, które wy-
stêpuj¹ w bardzo wielu odcieniach barw-
nych �. Tak wiêc mo¿na kupiæ blachy
czerwone, br¹zowe, ¿ó³te, szare, zielone,
niebieskie, grafitowe, czarne. Blachy mie-
dziane, cynkowe, tytanowo-cynkowe
sprzedawane s¹ zazwyczaj w naturalnym
kolorze metalu.

Elementy uzupe³niaj¹ce
Kupuj¹c pokrycie zasadnicze, warto

u tego samego producenta zaopatrzyæ siê
w akcesoria do wykañczania dachu. To
daje pewnoœæ, ¿e bêd¹ one wykonane z te-
go samego materia³u oraz w takim samym
kszta³cie i kolorze. S¹ to: g¹siory, stopnie
systemowe i podesty kominiarskie, p³ot-
ki, elementy przeciwœnie¿ne, ko³nierze,
wyprofilowane pasy obróbek blachar-
skich itp. Niektórzy producenci oferuj¹
równie¿ systemy rynnowe w tych samych
kolorach co dachy. 

Zastosowanie
Blachy nadaj¹ siê do krycia dachów

o ró¿nych rozmiarach, kszta³tach i nachy-
leniu nawet do 90°, z tym ¿e blachy p³a-
skie stosuje siê do du¿ych po³aci i o nie-
wielkim nachyleniu. Rodzaj zaœ blacho-
dachówek powinno siê dobraæ do usytu-
owania domu na dzia³ce. Na dachach
o du¿ym nas³onecznieniu lepiej spraw-
dzaj¹ siê blachodachówki, których kolory
nie blakn¹. Na dachy zaœ domów znajdu-
j¹cych siê wœród drzew, a wiêc nara¿o-

nych na zarysowanie przez spadaj¹ce ga-
³êzie czy szyszki, lepiej wybraæ pokrycie
odporne na uszkodzenia.

P o k r y c i a  d a c h o w e

� Przyk³adowe kolory blachodachówek
(fot. Bud-Mat)

Przyk³adowe ceny pokryæ z blach
Blachy p³askie i trapezowe:
� p³aska ocynkowana – 14 z³/m2;
� p³aska z pow³ok¹ z tworzywa sztuczne-

go – od 15 z³/m2;
� trapezowa ocynkowana – od 15 z³/m2;
� trapezowa powlekana – od 29 z³/m2.
Blachodachówki:
� rdzeñ stalowy, pow³oka ochronna

– 18-50 z³/m2;
� z posypk¹ mineraln¹ – 50-80 z³/m2;
� miedziana – od 140 z³/m2;
� aluminiowa – 30-40 z³/m2.
W zale¿noœci od przyjêtego rozwi¹zania da-

chu nale¿y jeszcze liczyæ siê z zakupem de-

sek i/lub ³at (400-850 z³/m3), gwoŸdzi (ok.

45 z³/kg), obróbek blacharskich (ok. 15-

50 z³/m.b.), papy (2-25 z³/m2) lub folii

wstêpnego krycia (2-10 z³/m2 np. Delta Max,

folia FWK na dachy strome (Dorken Delta

Folie) – 9,60 z³/m2).

reklama


reklama
BRAK REKLAMY
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Konserwacja i czyszczenie
Wszelkie zadrapania i rysy, które po-

wsta³y w trakcie uk³adania pokrycia, trze-
ba oczyœciæ i pomalowaæ farb¹ renowacyj-
n¹. Raz na kilka lat warto te¿ dach umyæ
wod¹, polewaj¹c go od kalenicy w dó³
(blachodachówek nie wolno szorowaæ).
W zimie zalegaj¹cy œnieg trzeba zmiataæ
miêkk¹ szczotk¹, aby jego ciê¿ar nie od-
kszta³ci³ blachy. Po up³ywie okresu gwa-
rancyjnego, jeœli dach bêdzie podniszczo-
ny, mo¿na go pomalowaæ farb¹ zalecan¹
przez producenta. Zabiegowi temu nie
poddaje siê pokryæ z blachy miedzianej
i z posypk¹ mineraln¹. 

Materia³y bitumiczne 
Do tej grupy pokryæ dachowych nale-

¿¹ dachówki bitumiczne (zwane te¿ gon-
tami bitumicznymi), faliste p³yty bitu-

miczne oraz papy. Do ich produkcji sto-
suje siê materia³ pochodzenia organiczne-
go – masê bitumiczn¹. Stanowi ona izola-
cjê przeciwwilgociow¹ – im grubsza jej
warstwa, tym szczelniejsze pokrycie. 

Pokrycia bitumiczne nowej generacji
to wyroby wysokiej jakoœci, a ich zalet¹ s¹
m.in. lekkoœæ, trwa³oœæ, ³atwoœæ monta¿u
oraz odpornoœæ na uszkodzenia w trakcie
transportu, uk³adania i u¿ytkowania. Na-
le¿¹ przy tym do pokryæ tanich.

Dachówki bitumiczne
Zwane tak¿e gontami bitumicznymi

s¹ najbardziej popularne wœród bitumicz-
nych pokryæ dachowych �. U³o¿one na
dachu wygl¹daj¹ jak oddzielne, tradycyj-
ne dachówki. W rzeczywistoœci s¹ to pro-
stok¹tne pasy d³ugoœci ok. l metra i szero-
koœci 30-35 cm. Dolne krawêdzie pasów
wykrojone s¹ w ró¿ne kszta³ty, np. trójk¹-
ta, prostok¹ta, trapezu lub ³uski. To w³a-
œnie te wyciêcia decyduj¹ o wygl¹dzie go-
towego dachu. 

Pokrycie to ma gruboœæ 3-5 mm
i sk³ada siê z kilku warstw. Rdzeñ da-
chówki stanowi w³óknina szklana lub
mieszanka w³ókniny szklanej i tworzywa
sztucznego – ognioodporna i wytrzyma³a
na rozci¹ganie. W³óknina z obu stron po-
kryta jest mas¹ bitumiczn¹, która zapo-
biega przedostawaniu siê przez dachówkê
wilgoci. Warstwê wierzchni¹ zaœ tworzy
posypka mineralna – z pokruszonego gra-
nulatu bazaltowego lub ³upka kamienne-
go. S¹ tak¿e dachówki pokrywane mie-
dzi¹ . Posypka nadaje dachówce barwê

i fakturê oraz chroni j¹ przed promienia-
mi UV. Od spodu dachówka zabezpieczo-
na jest posypk¹ piaskow¹ lub specjaln¹ fo-
li¹.

Producenci oferuj¹ ró¿ne kszta³ty
i kolory dachówek bitumicznych. Naj-
wiêcej jest dachówek w ró¿nych odcie-
niach czerwieni, br¹zu, zieleni i szaroœci.
Dostêpne s¹ równie¿ niebieskie, grafito-
we i czarne. W tych kolorach mo¿na te¿
kupiæ elementy uzupe³niaj¹ce: wywietrz-
niki umo¿liwiaj¹ce wentylacjê dachu i li-
stwy okapowe z PVC. Aby wykoñczyæ ka-
lenicê, wystarczy z pasa dachówki wyci¹æ
no¿em potrzebne elementy. 

Dachówki bitumiczne s¹ lekkie –
l m2 pokrycia wa¿y 8-13 kg. Kolejne ich
zalety to odpornoœæ na czynniki atmosfe-
ryczne, nienasi¹kliwoœæ i trwa³oœæ – do-
brze u³o¿one pokrycie mo¿e s³u¿yæ 30-40
lat (niektórzy producenci zapewniaj¹, ¿e
nawet 50). Dachówki bitumiczne dobrze
t³umi¹ dŸwiêk kropli deszczu. Ponadto,
s¹ giêtkie i elastyczne, co u³atwia ich
uk³adanie. 

Dachówki bitumiczne maj¹ jeszcze
jedn¹ zaletê – s¹ samowulkanizuj¹ce siê.
Pasy dachówek od spodu pokryte s¹ spe-
cjalnym klejem bitumicznym, os³oniêtym
na czas transportu foli¹. Przed u³o¿eniem
pokrycia zabezpieczenie zdejmuje siê,
a klej pod wp³ywem nagrzewania promie-
niami s³onecznymi rozpuszcza siê i skleja
ze sob¹ dachówki. Dok³adnie u³o¿one
(i sklejone) tworz¹ szczelne pokrycie.

Dachówkami bitumicznymi mo¿na po-
krywaæ dachy o ró¿nym k¹cie nachylenia
(od 12° do 90°). Po latach, gdy pokrycie siê
zniszczy lub bêdziemy chcieli zmieniæ ko-
lor, b¹dŸ kszta³t dachówek, na istniej¹cym
ju¿ pokryciu z dachówek bitumicznych
mo¿na po³o¿yæ nowe. Poniewa¿ s¹ lekkie,
starego pokrycia nie trzeba usuwaæ, bo na-
wet podwójna ich warstwa nie obci¹¿y za
bardzo konstrukcji dachu. Naprawa jest ³a-
twa. Uszkodzone czêœci wycina siê, a na ich
miejsce wkleja nowy fragment pokrycia.

Firmy produkuj¹ce dachówki bitu-
miczne dopuszczaj¹ mo¿liwoœæ samo-
dzielnego ich monta¿u i do³¹czaj¹ szcze-
gó³ow¹ instrukcjê przygotowania pod³o¿a
oraz uk³adania pokrycia. Decyduj¹c siê
na samodzielny monta¿, koniecznie trze-
ba przestrzegaæ podanych przez produ-
centa zaleceñ. 

Konserwacja dachu pokrytego da-
chówkami bitumicznymi sprowadza siê
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 Dachówki bitumiczne pokryte foli¹ miedzian¹ (fot. Tegola Polonia)

� Dach kryty gontami bitumicznymi (fot. IKO)



do usuwania liœci czy ga³êzi naniesionych
przez wiatr i umycia go silnym strumie-
niem wody. 

Faliste p³yty bitumiczne
P³yty te s¹ odporne na szkodliwe

dzia³anie czynników atmosferycznych –
zw³aszcza promieniowanie UV, nie odbar-
wiaj¹ siê, nie krusz¹ i maj¹ wysok¹ izola-
cyjnoœæ akustyczn¹, a ich trwa³oœæ okreœla
siê na ok. 20 lat. Nie wymagaj¹ te¿ skom-
plikowanych zabiegów konserwacyjnych.

Wytwarza siê je z kilku warstw spra-
sowanych w³ókien organicznych, nas¹-
czonych mas¹ bitumiczn¹ pod wysokim
ciœnieniem i w wysokiej temperaturze.

P³yty barwione s¹ w masie oraz utwar-
dzane ¿ywic¹, dziêki czemu nie ³uszcz¹
siê i nie blakn¹. Ró¿ni¹ siê wysokoœci¹
a tak¿e szerokoœci¹ fali. Sprzedawane s¹
w wielu kolorach (najczêœciej br¹zo-
wym, zielonym, czarnym i czerwonym),
w arkuszach o wymiarach ok. 1x2 m. Ich
gruboœæ wynosi 3 mm, a 1 m2 pokrycia
wa¿y ok. 3,5 kg.

Falistymi p³ytami bitumicznymi
mo¿na pokrywaæ dachy jedno-, dwu-
i wielospadowe, o nachyleniu po³aci od 5°
do 90°, oraz ³ukowe o promieniu krzywi-
zny od 5 do 9 m �. Polecane s¹ zw³aszcza
na dachy o du¿ej powierzchni. Nadaj¹ siê
tak¿e do renowacji starych dachów, bez
koniecznoœci usuwania istniej¹cego po-
krycia, np. papy czy blachy. P³ytami mo¿-
na równie¿ kryæ œciany. 

Producenci oferuj¹ tak¿e elementy
uzupe³niaj¹ce i akcesoria, u³atwiaj¹ce wy-
konanie pokrycia oraz poprawiaj¹ce jego
estetykê: g¹siory, wywietrzniki, listwy
okapowe itp. Mo¿na te¿ kupiæ przezro-
czyst¹ p³ytê z poliwêglanu, o identycz-
nych parametrach jak p³yta bitumiczna,
która umo¿liwia dop³yw œwiat³a dzienne-
go do pomieszczeñ na poddaszu.

Papy nowej generacji
S¹ to papy termozgrzewalne o budo-

wie wielowarstwowej. Warstwa œrodkowa
– osnowa – wykonana jest z tkaniny po-
liestrowej lub szklanej (nie wch³aniaj¹cej
wilgoci i odpornej na butwienie), z obu
stron pokrytej bitumem. Niektórzy pro-
ducenci ³¹cz¹ tkaninê poliestrow¹ z welo-
nem z w³ókien szklanych. Osnowa to war-
stwa noœna pokrycia; decyduje ona o jego
w³aœciwoœciach. Zespolona z materia³em
bitumicznym, zapobiega zmianom kszta³-
tu pokrycia pod wp³ywem temperatury
i wilgoci. Zapewnia tak¿e odpornoœæ me-
chaniczn¹ papy, przeciwdzia³a jej rozer-
waniu podczas uk³adania i pod wp³ywem
ruchów pod³o¿a. 

Kupuj¹c papê, warto zwróciæ uwagê
na jej gramaturê, która okreœla w gramach
ciê¿ar u¿ytej osnowy na 1 m2 papy. Im
wy¿sza jest gramatura papy, tym jest ona
lepsza. 

Powierzchnia licowa papy pokryta
jest gruboziarnist¹ posypk¹ �. Chroni
ona papê przed promieniowaniem s³o-
necznym, wiatrem, deszczem, wahaniami
temperatury i rozmiêkczaniem. Decyduje
te¿ o estetyce pokrycia. Najczêœciej stoso-

wane posypki to piasek kwarcowy, natu-
ralny lub barwiony ³upek i ceramizowany
granulat bazaltowy. Posypki maj¹ ró¿ne
kolory – standardowy to szary, zielony,
czerwony, br¹zowy i czarny.

Papy sprzedaje siê w rolkach ró¿nej
d³ugoœci, np. 5, 7,5, 10 m i szerokoœci ok.
1 m. Ich gruboœæ wynosi 4-5 mm, a l m2

pokrycia wa¿y 4-6 kg. 
Papa po podgrzaniu spodniej warstwy

palnikiem gazowym ³atwo przykleja siê
do pod³o¿a. Na rynku dostêpne s¹ rów-
nie¿ papy samoprzylepne, które przykle-
jaj¹ siê do pod³o¿a pod w³asnym ciê¿a-
rem. Ich monta¿ jest wyj¹tkowo szybki. 

Uk³adanie pap nie jest zbyt trudne.
Wiêkszoœæ firm do³¹cza do swoich wyro-
bów szczegó³ow¹ instrukcjê wykonania
pokrycia. Po dok³adnym zapoznaniu siê
z ni¹ i œciœle przestrzegaj¹c zaleceñ produ-
centa mo¿na u³o¿yæ je samodzielnie. 

P³ytki w³óknisto-cementowe
Obecnie produkowane p³ytki w³óknis-

to-cementowe nie maj¹ ju¿ w swoim sk³a-
dzie azbestu. Wytwarza siê je z surowców
naturalnych i neutralnych dla œrodowi-
ska. S¹ to cement, woda, mia³ wapienny
oraz w³ókna stabilizuj¹ce, stosowane tak-
¿e w przemyœle tekstylnym. Surowce te
miesza siê, sprasowuje i nastêpnie z otrzy-
manej masy formuje p³ytki gruboœci
4-6 mm. Licow¹ powierzchniê p³ytek po-
krywa siê farb¹ akrylow¹, akrylowo-
-silikonow¹, a nawet miedzi¹ �.

P³ytki w³óknisto-cementowe s¹ trwa-
³e, odporne na zmienne warunki atmosfe-
ryczne, promieniowanie UV, wilgoæ oraz
na butwienie i korozjê biologiczn¹. 

Pokrycie mo¿na uk³adaæ na dachach
spadzistych, tak¿e skomplikowanych, o k¹-
cie nachylenia wiêkszym ni¿ 20°. Zale¿nie
od wymiarów p³ytek, 1 m2 wa¿y od 13 do
20 kg. 

P³ytki produkowane s¹ w ró¿nych
kszta³tach: kwadratowe o œciêtych prze-
ciwleg³ych naro¿nikach, prostok¹tne
pe³ne, ze œciêtymi b¹dŸ zaokr¹glony-
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� P³yty faliste s¹ pokryciem tanim i trwa³ym
(fot. Onduline)

� Papa z mineraln¹ posypk¹ w ró¿nych kolo-
rach (fot. Icopal)

Przyk³adowe ceny
Dachówki bitumiczne:
� dachówki z posypk¹ mineraln¹

– 20-40 z³/m2.
Faliste p³yty bitumiczne:
� onduline – (2x0,95 m) – ok. 30 z³/szt.
Papy:
� papy wierzchniego krycia – od 6 z³/m2.
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mi naro¿nikami. S¹ te¿ p³ytki wygl¹-
dem przypominaj¹ce p³askie dachówki
ceramiczne. Ich wymiary s¹ tak¿e ró¿-
ne; przyk³adowo – 200x200,400x400,
150x300, 300x600 mm. Do wyboru s¹
p³ytki czerwone, ceglaste, brunatne,
br¹zowe, jasno- i ciemnoszare czy an-
tracytowe; o powierzchni g³adkiej lub
imituj¹cej ³upek. Pokryte zaœ miedzi¹
maj¹ kolor tego metalu, i z czasem na
ich powierzchni pojawia siê charaktery-
styczny dla miedzi zielonkawy nalot.

Producenci oferuj¹ elementy uzupe³nia-
j¹ce (wywietrzniki, przejœcia antenowe, ele-
menty mocuj¹ce itp.) oraz kszta³tki do wy-
kañczania pokrycia wokó³ komina i w ko-
szu. Maj¹ one ten sam kolor co p³ytki.

P³ytki dachowe s¹ ³atwe w obróbce
i monta¿u. Uk³ada siê je na ruszcie z ³at
i kontr³at. 

Materia³y naturalne
Pokrycia z materia³ów naturalnych –

³upka, drewna, trzciny – maj¹ coraz wiê-
cej zwolenników, a na ich popularnoœæ
wp³ynê³y tendencje proekologiczne w bu-
downictwie i chêæ wyró¿nienia siê. Ich
uk³adanie wymaga jednak du¿ego do-
œwiadczenia. Prace te powinno siê wiêc
powierzyæ dekarzom specjalizuj¹cym siê
w uk³adaniu poszczególnych rodzajów
pokryæ. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e drewno
i trzcina to materia³y ³atwo palne i podat-
ne na korozjê biologiczn¹. Wymagaj¹
wiêc impregnacji odpowiednimi prepara-
tami, które zabezpiecz¹ dach przed grzy-
bem i ogniem. Konieczne jest te¿ zacho-
wanie zgodnej z przepisami przeciwpo¿a-
rowymi odleg³oœci domu od s¹siednich
budynków oraz od granicy lasu.

£upek naturalny
Pokrycie z ³upka naturalnego jest bar-

dzo trwa³e i praktycznie niezniszczalne –
mo¿e przetrwaæ nawet setki lat. Jest te¿

ca³kowicie niepalne, nienasi¹kliwe i od-
porne na zmienne warunki atmosferycz-
ne. 

£upek dachowy dostêpny jest w kilku
odcieniach koloru grafitowego oraz, w za-
le¿noœci od z³o¿a, równie¿ w kolorze pur-
purowym i zielonym �. Do wyboru s¹
p³ytki o ró¿nych kszta³tach – prostok¹t-
ne, ³ukowe, ³uskowe i oœmiok¹tne –
i o ró¿nych wymiarach – od 20x20 cm do
30x60 cm. 

Pokrycie dachowe z ³upka uk³ada siê
w kilka wzorów; najczêœciej w rybi¹ ³u-
skê, karo, prostok¹tny, oktagonalny i ³u-
kowy. Ostatnio znowu popularna staje siê
metoda uk³adania ³upka na dziko – p³yt-
ki obrabiane i dopasowywane s¹ na dachu
bezpoœrednio przed ich zamocowaniem. 

£upkiem naturalnym mo¿na kryæ da-
chy o spadku od 25° do 90°, tak¿e o skom-
plikowanych kszta³tach (mo¿na nim po-
krywaæ równie¿ kominy). P³ytki uk³ada
siê na pe³nym deskowaniu i na papie. Jest
to pokrycie doœæ ciê¿kie (1 m2 wa¿y 25-
41 kg).  

Gonty i wióry drewniane
Mo¿na je uk³adaæ na ka¿dym dachu,

nawet o bardzo skomplikowanym kszta³-
cie �.

Gonty drewniane to rodzaj pokrycia
znany od dawna w ca³ej Europie, tak¿e
w Polsce. S¹ to deseczki z drewna jod³o-
wego, sosnowego, modrzewiowego, osiko-
wego, dêbowego lub bukowego. Trwa³oœæ
wykonanego z nich pokrycia zale¿y od ja-
koœci drewna. Musi byæ ono bez zgnilizny
i z mo¿liwie ma³¹ liczb¹ sêków. 
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Przyk³adowe ceny
P³ytki w³óknisto-cementowe:
� p³ytki 20x20 cm – ok. 50 z³/m2;
� p³ytki 30x30 cm – ok. 75 z³/m2.

� P³ytki w³óknisto-cementowe mog¹ imitowaæ ³upek (fot. Euronit)

� Dach kryty ³upkiem naturalnym (fot. Rustico)
� Gonty mo¿na impregnowaæ, wtedy wolniej
siê przebarwiaj¹ (fot. archiwum BD)



Pojedyncze deseczki maj¹ kszta³t kli-
na, lekko zwê¿aj¹cego siê ku do³owi. Ich
d³ugoœæ wynosi zwykle 50-70 cm, szero-
koœæ – 7-12 cm, a gruboœæ – od 1, 5 do
3 cm. Dolna krawêdŸ gontów mo¿e byæ
prosta lub zaokr¹glona, a uk³adanych nad
okapem czy na kalenicy – ozdobiona fan-
tazyjnymi wyciêciami. 

Gonty mog¹ byæ ciête maszynowo lub
³upane rêcznie. Te pierwsze maj¹ g³adk¹
powierzchniê, a drugie – chropowat¹.
Gonty ³upane s¹ trwalsze od ciêtych, ale
te¿ s¹ dro¿sze, poniewa¿ ich formowanie
jest pracoch³onne. 

Gonty drewniane uk³ada siê na pe³-
nym deskowaniu pokrytym pap¹ lub foli¹
i mocuje za pomoc¹ gwoŸdzi. £¹czy siê je
na zak³ad lub na pióro i wpust. Jest to po-
krycie lekkie – 1 m2 wa¿y 15-30 kg. Jego
trwa³oœæ, jeœli bêdzie odpowiednio kon-
serwowane, okreœla siê na 50 lat. 

Gonty zaraz po u³o¿eniu maj¹ kolor
naturalnego drewna, ale pod wp³ywem
deszczu i promieni s³onecznych szarzej¹.
Dlatego warto je zaimpregnowaæ przed
u³o¿eniem na dachu (zanurzaj¹c deseczki
w roztworze impregnatu) lub nanieœæ pre-
parat (najlepiej rozpylaczem) na œwie¿o
wykonane pokrycie. Impregnat (bezbarw-
ny lub kolorowy) zabezpieczy drewno nie
tylko przed zmian¹ koloru, ale tak¿e
ogniem, grzybem i pleœni¹. 

Dach z wiórów drewnianych jest wy-
trzyma³y, ciep³y i szczelny. Wióry wytwarza
siê z odpornego na szkodniki drewna osiko-
wego z ma³¹ liczb¹ sêków. Drewno na po-
krycie dachu powinno mieæ jednakow¹ wil-
gotnoœæ. Podczas sk³adowania trzeba je za-
bezpieczyæ przed wilgoci¹, poniewa¿ schn¹c
mo¿e siê kurczyæ i skrêcaæ. Drewno to jest
wytrzyma³e, a po wymoczeniu w wodzie

staje siê elastyczne i daje siê ³atwo wyginaæ.
Pokrycie z wiórów drewnianych – dobrze
u³o¿one oraz odpowiednio konserwowane –
mo¿e wytrzymaæ ponad 30 lat.

Wióry sprzedaje siê w struganych ma-
szynowo p³atach d³ugoœci 30-60 cm, sze-
rokoœci 6-8 cm i 4-5 mm gruboœci. 1 m2

pokrycia wa¿y ok. 20 kg. 
Pokrycie uk³ada siê na poszyciu z de-

sek i papy lub na konstrukcji z ³at bez de-
skowania. Wióry tworz¹ kilka warstw, po-
niewa¿ drewniane p³aty s¹ d³ugie, a odle-
g³oœci miêdzy kolejnymi rzêdami ma³e.
Mocuje siê je za pomoc¹ gwoŸdzi. 

Wióry impregnuje siê i ewentualnie
barwi dopiero po up³ywie roku od ich
u³o¿enia. Naprawa pokrycia jest trudna ze
wzglêdu na jego wielowarstwowoœæ. 

Trzcina
Trzcinow¹ strzech¹ kryje siê coraz

czêœciej nie tylko odnawiane stare cha³u-
py, ale tak¿e nowe domy  �. To tradycyj-
ne pokrycie jest zdrowe i trwa³e – przy
sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycz-
nych mo¿e przetrwaæ nawet 100 lat. Jego
wad¹ jest wysoki koszt materia³u, roboci-
zny i impregnatów.

Dach z trzciny ma dobre w³aœciwoœci
dŸwiêkoch³onne i termoizolacyjne –
35-cm jej warstwa zapewnia taki poziom
izolacji termicznej, jak dach pokryty da-
chówk¹ ceramiczn¹ z odpowiedni¹ izola-
cj¹. Jeœli jest fachowo wykonany, woda
z opadów atmosferycznych wnika tylko
na 5 cm w g³¹b poszycia i przy poprawie
pogody odparowuje. 

Na poszycie dachu fachowcy polecaj¹
trzcinê wodn¹ (pospolit¹) o sztywnych
i grubych ŸdŸb³ach, przy czym powinna
to byæ trzcina jednoroczna. Œcina siê j¹

maszynowo od po³owy grudnia do po³o-
wy lutego. Wtedy jest odpowiednio twar-
da. Œwie¿o u³o¿ona ma s³omkowy kolor,
który z czasem ciemnieje i staje siê szaro-
br¹zowy o miedzianym odcieniu.

Pokrycie z trzciny jest ciê¿kie – 1 m2

wa¿y 50-75 kg. Mo¿na je uk³adaæ na da-
chach o k¹cie nachylenia ok. 50°, na ³a-
tach bez deskowania – wtedy trzcina wi-
doczna jest od spodu. Wi¹zki trzciny, d³u-
goœci 1,5-2 m, zwi¹zuje siê w dwóch miej-
scach i drutem nierdzewnym mocuje do
³at. Na 1 m2 poszycia potrzeba 10-12 ta-
kich snopków. Uk³adanie zaczyna siê od
okapu, a snopki kieruje k³osem w górê.
Kalenicê wykañcza siê trzcin¹, wrzosem,
darni¹, mchem lub ceramik¹ i wzmacnia
parami skrzy¿owanych krótkich ¿erdzi
albo siatk¹ metalow¹ pokryt¹ PVC. Po
u³o¿eniu trzcinê ubija siê i równo przyci-
na. Poniewa¿ pokrycie z trzciny wysuwa
siê daleko poza œciany domu, nie instalu-
je siê rynien. Warto natomiast wokó³ bu-
dynku zrobiæ drena¿.

Konserwacja poszycia z trzciny ogra-
nicza siê do usuwania grabkami lub zwy-
k³¹ miot³¹ mchu i liœci naniesionych
przez wiatr.                                            �
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� Strzecha trzcinowa szarzeje z up³ywem czasu (fot. LML Ekodach)

Ceny
� ³upek naturalny  – 80-220 z³/m2

Drewno:
� gonty – 100-130 z³/m2

� wióry – 40-70 z³/m2

Strzecha:
� trzcina – 170-230 z³/m2

Zastosowanie pokrycia nietypowego nale¿y

uwzglêdniæ ju¿ na etapie projektu domu.

Niektóre materia³ów nadaj¹ siê bardziej na

dachy spadziste ni¿ p³askie, a pod inne trzeba

zaprojektowaæ mocniejsz¹ konstrukcjê wiêŸby

dachowej. Istotne jest to w przypadku trzciny,

której 1 m2 jest ciê¿szy o 10-15 kg od dachów-

ki. Dachy trzcinowe i kryte gontami nie wy-

magaj¹ instalowania rynien, poniewa¿ okap

wysuniêty jest na tyle daleko, ¿e chroni œciany

przed opadami atmosferycznymi. Zaoszczê-

dzone w ten sposób pieni¹dze bêd¹ potrzebne

do wynajêcia ekipy specjalistów – u³o¿enie po-

krycia wymaga bowiem doœwiadczenia i spo-

rej wiedzy fachowej.

Dane teleadresowe wiod¹cych producen-
tów oraz wyniki badañ ankietowych (ranking)
przedstawiamy w rubryce Info rynek na
str 186.




