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Dachówki ceramiczne
Znane s¹ od wieków. Produkuje siê je

obecnie metod¹ ci¹gnienia lub wyt³aczania.
Wypalone dachówki maj¹ porowat¹

strukturê, dziêki czemu s¹ paroprzepusz-
czalne. Dachówki s¹ produkowane jako
naturalne, angobowane i glazurowane.
Naturalne nie maj¹ ¿adnej warstwy
ochronnej, a ich kolor jest barw¹ wypala-
nej gliny. Wœród dachówek maj¹cych war-
stwê wierzchni¹ s¹ angobowane i glazuro-
wane. Angobowanie polega na natryski-
waniu (przed wypaleniem) na powierzch-
niê dachówek warstwy barwionej, szla-
chetnej glinki. Uzyskuje siê w ten sposób
wykoñczenie o delikatnym, jedwabistym
po³ysku. Angobowanie wp³ywa nie tylko
na estetykê wyrobu, ale tak¿e zmniejsza
nasi¹kliwoœæ. Glazurowanie (czyli szkli-
wienie) polega na na³o¿eniu na po-
wierzchniê wypalonej ju¿ dachówki gla-
zury bezbarwnej lub barwionej pigmenta-
mi. Po ponownym wypaleniu uzyskuje siê
b³yszcz¹c¹ i pozbawion¹ porów po-
wierzchniê. Dziêki zastosowaniu specjal-
nych dodatków mo¿na uzyskaæ te¿ glazu-
rê matow¹.

Dachówki ceramiczne s¹ jednym
z ciê¿szych pokryæ. Waga 1 m2 wynosi 40-
75 kg (zale¿nie od rodzaju dachówki
i sposobu krycia). 

Dachówki zazwyczaj uk³ada siê na
drewnianych ³atach i kontr³atach, któ-
rych rozstaw (od 13,5 cm w przypadku
karpiówki k³adzionej w ³uskê do 40 cm
dla mnicha-mniszki) jest œciœle zwi¹zany
z rodzajem dachówek �. Uwaga: drewno
musi byæ zaimpregnowane. Ruszt mocuje
siê do deskowania pokrytego pap¹ lub
FWK (Foli¹ Wstêpnego Krycia).

Uk³adanie dachówek poprzedza wy-
konanie obróbek blacharskich i otynko-
wanie lub inne wykoñczenie kominów.

Uk³adanie dachówki rozpoczyna siê
od do³u, czyli od okapu - bez u¿ycia zapra-
wy, czyli „na sucho”. Elementy zahacza siê
znajduj¹cymi siê od ich spodu zaczepami
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Komu z nas nie podoba
siê tradycyjna dachówka?
O tym, jak bardzo jeste-
œmy przywi¹zani do wido-
ku takiego dachu œwiad-
czy fakt, i¿ nawet
bardzo obecnie popularne
powlekane blachy
dachowe imituj¹ jej
wygl¹d. Czy jednak nadal
musi byæ wytwarzana
tylko z gliny?

D a c h ó w k i ,  p ł y t k i  z  w ł ó k n o c e m e n t u

Ci¹gnienie - uformowane w prasach pa-
sma masy ceramicznej s¹ krojone na da-
chówki.
Wyt³aczanie - poszczególne dachówki s¹
formowane na prasach stemplowych.

OOpprraaccoowwaanniiee:: AAnnnnaa GGrroocchhoollsskkaa

ZGODNIE Z TRADYCJĄ
fot. Von Müller



o ³aty. Kolejne rzêdy musz¹ zachodziæ na
siebie, co gwarantuje szczelnoœæ pokrycia.

Dachówki mo¿na te¿ przybijaæ do ³at
gwoŸdziami lub przywi¹zywaæ drutem,
wykorzystuj¹c znajduj¹ce siê w górnych
czêœciach elementów otwory.

Wiele modeli dachówek ceramicznych
ma wy¿³obienia pozwalaj¹ce na szczelne po-
³¹czenia dachówek. S¹ niepalne, odporne
na deszcz i du¿e wahania temperatury, do-
brze akumuluj¹ ciep³o. Dachówki cera-
miczne cechuje te¿ odpornoœæ na promie-
niowanie s³oneczne oraz dobra dŸwiêko-
szczelnoœæ. Ich zalet¹ jest tak¿e trwa³oœæ –
do ok. 100 lat. Wykonane z nich pokrycia
nie wymagaj¹ konserwacji podczas ca³ego
okresu eksploatacji. Dziêki ma³ym rozmia-
rom poszczególnych elementów ³atwo mo¿-
na pokryæ niewielkie po³acie (patrz fot.
tyt.), dokonywaæ wymiany uszkodzonych
dachówek, lub wstawiæ okna po³aciowe.

Najstarszymi, nadal stosowanymi ro-
dzajami dachówek s¹ karpiówka i mnich-
mniszka. Obecnie jednak najwiêksz¹ popu-

larnoœci¹ ciesz¹ siê dachówki zak³adkowe,
wœród których jest wiele rodzajów, w tym
równie¿ takie, które znane s¹ od lat �.

Oferta standardowych kszta³tów dachó-
wek ceramicznych jest bardzo du¿a. Pomi-
mo tego, niektórzy producenci (np. Jopek)
oferuj¹ modele robione na zamówienie. S¹
to m.in. herbowy, szeœciok¹tny, gotycki.

Przy uk³adaniu dachówek na dachach
o niewielkim k¹cie nachylenia po³aci mo¿-
na ich nie mocowaæ, ale zaleca siê podk³ad
w postaci pe³nego deskowania z warstw¹
papy.

Karpiówka
Jej nazwa wywodzi siê od wygl¹du ele-

mentu, który przypomina rybi¹ ³uskê. Da-
chówka jest w¹ska (standardowe wymiary
to 180x380 mm) i p³aska, o najczêœciej za-
okr¹glonej dolnej krawêdzi. Ale spotyka
siê te¿ karpiówki proste, szeœciok¹tne, seg-
mentowe, ³ukowe, gotyckie i koœcielne.
Karpiówka jest najciê¿sz¹ dachówk¹ –
1 m2 wa¿y ok. 75 kg (patrz tab. 1). Mocu-
je siê j¹ zaczepiaj¹c wyprofilowanymi od
spodu elementu wypustkami o ³atê, lub
przybijaj¹c do ³at gwoŸdziami –  w tym ce-
lu wykorzystuje siê umieszczone w górnej

czêœci otwory. Zamiast przybijania mo¿na
dachówki wi¹zaæ drutem.

Karpiówki mog¹ byæ g³adkie, chropo-
wate, szczotkowane i czesane. Szczotko-
wane maj¹ nieregularne, zaœ czesane – gê-
ste i regularne wy¿³obienia. Dachówki
mog¹ byæ te¿ rêcznie zdobione.

Karpiówkê mo¿na uk³adaæ pojedyn-
czo (w ³uskê) lub podwójnie (w koronkê).
Nie zaleca siê pojedynczego krycia da-
chów w domach mieszkalnych, ze wzglê-
du na niedostateczn¹ szczelnoœæ takiego
pokrycia.

Mnich-mniszka
To jedyny rodzaj dachówki, któr¹

uk³ada siê parami – bezpoœrednio na pod-
³o¿u wklês³a mniszka, a na niej wypuk³y
mnich. Niektórzy producenci wyposa¿aj¹
dachówki we wpusty i wypusty, co u³atwia
uk³adanie. 

Mnich-mniszka s¹ znane od staro¿yt-
noœci, ale obecnie najczêœciej produkowa-
ne s¹ ich imitacje – z ceramiki lub cemen-
tu. Zgodne z pierwowzorem dachówki wy-
twarzaj¹ m. in. RuppCeramika, Koramic
i Von Müller .

Dachówki zak³adkowe
Najbardziej znana jest marsylka – je-

den z najwczeœniej produkowanych ty-
pów dachówek zakladkowych. Poszcze-
gólne elementy s¹ uk³adane na zak³ad
(st¹d nazwa) w pionie, a niekiedy tak¿e
w poziomie. Dachówki zaczepia siê
o wy¿³obienia na krawêdziach elemen-
tów z poprzedniego rzêdu. Te zaczepy
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Rodzaj dachówki Ciê¿ar 1 m2 pokrycia (kg) Zu¿ycie na 1 m2 (w szt.)
karpiówka 60-75 34-48
mnich-mniszka 47-61 10-16 par
marsylka 45-55 14-15
w kszta³cie rombu ok. 48 13

Tabela 1. Porównanie ciê¿aru niektórych rodzajów dachówek

� Najczêœciej spotykane typy dachówek:
a) karpiówka (fot. RuppCeramika),
b) marsylka (fot. Von Müller),
c) mnich-mniszka (fot. Von Müller)

� Dachówki ceramiczne uk³ada siê na ruszcie z ³at i kontr³at

Mocowanie dachówek ceramicznych
lub cementowych
Koniecznie trzeba mocowaæ dachówki:
■ w skrajnych rzêdach i kolumnach; 
■ przylegaj¹ce do naro¿y i koszy; 
■ dachówki specjalne – wentylacyjne,

pod ³awê kominiarsk¹, antenowe itp.; 
■ przylegaj¹ce do kominków, okien i wy-

³azów dachowych; 
■ w po³aci dachowej – przy du¿ym na-

chyleniu. 
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nazywane s¹ zamkami. Zaczepy mog¹
byæ boczne (wzd³u¿ d³u¿szej krawêdzi
elementu) lub dolne/górne (wzd³u¿ krót-
szych boków).

Wœród dachówek zak³adkowych znaj-
duj¹ siê takie, w których mo¿na regulowaæ
szerokoœæ pokrycia (dachówki przesuw-
ne). Osi¹ga siê to przez umieszczenie po
jednej stronie pojedynczego zamka, zaœ po
drugiej kilku. Kolejn¹ dachówkê zaczepia
siê o pierwszy, drugi lub kolejny wystêp.
Najpopularniejsze, oprócz marsylki, mo-
dele dachówek zak³adkowych to: staronie-
miecka, rzymska, grecka oraz wyposa¿one
w zamek dachówki kszta³tem przypomi-
naj¹ce mnicha-mniszkê i esówkê.

Kolory
Wiêkszoœæ oferty stanowi¹ dachówki

w kolorze naturalnym – wypalanej gliny.
Ale s¹ te¿ dachówki w innych kolorach,
w tym br¹zowym, czarnym, zielonym,
niebieskim czy ¿ó³tym. Kolory mog¹ byæ
jednolite, ale te¿ „przypalane” lub cienio-
wane �.

Mo¿na wiêc wybraæ taki kolor po-
krycia, ¿e dach domu bêdzie siê wtapia³
w otoczenie, lub zastosowaæ kolory kon-
trastowe. K³ad¹c dachówki jednego ro-
dzaju, ale w ró¿nych kolorach mo¿emy
nawet wykonaæ wielobarwne wzory. Ta-

Dombudujemy2 0 0 4 4

D a c h ó w k i ,  p ł y t k i  z  w ł ó k n o c e m e n t u
D

AC
H

Y 
–

 W
IĘ

ŹB
A,

 P
O

KR
YC

IA
I

RY
N

N
Y

� Dachówki cieniowane celowo postarzaj¹
dach (fot. FCB)

W wyniku procesu produkcyjnego da-
chówki mog¹ nieznacznie ró¿niæ siê miê-
dzy sob¹ wymiarami i odcieniem barwy.
Dlatego dach nale¿y pokrywaæ mieszaj¹c
elementy z co najmniej trzech palet.

Wybór pokrycia
Jest uzale¿niony od kilku czynników,
wœród których najwa¿niejszymi s¹:
■ k¹t nachylenia dachu – im bardziej
p³aski dach, tym szczelniejsze musi byæ
pokrycie, zatem powinno siê wybieraæ
materia³y o mo¿liwie du¿ym rozmiarze
elementów. Przyk³adowo, dla ceramicz-
nych dachówek zak³adkowych zalecany
k¹t nachylenia po³aci wynosi 31-45°, zaœ
dla innych rodzajów oraz dla dachówek
cementowych – 22-65°;
■ stopieñ skomplikowania kszta³tu da-
chu – im wiêcej p³aszczyzn i za³amañ,
tym wiêcej odpadów powstanie przy kry-
ciu elementami wielkoformatowymi;
Mo¿na siê te¿ spotkaæ z narzuceniem ro-
dzaju pokrycia dachu w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego.
Oczywiœcie, o wyborze rodzaju pokrycia
decyduje wiele innych czynników – pre-
ferencje estetyczne, cena, trwa³oœæ itd.

reklama

reklama
BRAK REKLAMY



kie rozwi¹zanie spotyka siê niekiedy na
dachach obiektów u¿ytecznoœci pu-
blicznej lub zabytkowych, np. w Niem-
czech. Czy sprawdzi siê w przypadku
domu jednorodzinnego – to kwestia gu-
stu.

Systemy dachowe
Wiêkszoœæ producentów oferuje kom-

pletne systemy dachowe. W ich sk³ad
wchodz¹, oprócz dachówek podstawo-
wych, tak¿e dachówki lewe, prawe, po-
³ówkowe oraz g¹siory. Oprócz tego s¹ ele-
menty koszowe, przejœcia wentylacyjne
i kominowe, a tak¿e okna dachowe i ko-
miny. Wœród dachówek „specjalistycz-
nych” znajduj¹ siê wentylacyjne, przeciw-
œnie¿ne, k¹towe, mansardowe i dachówki
ze œrodkow¹ fal¹. Te ostatnie s³u¿¹ do kry-
cia za³amañ dachów.

Z kolei do pokrywania powierzchni
zaokr¹glonych, daszków baszt, lub np.
fragmentów dachu nad niewielkim oknem
dachowym, tzw. wolim okiem s³u¿¹ kliny
dachowe (patrz fot. tyt.). Zwieñczeniem
dachu pokrytego dachówk¹ mo¿e byæ cera-
miczna figurka – w kolorze naturalnej gli-
ny lub malowana, imituj¹ca np. koguta,
go³êbia, sowê, kota, lisa, konia, a nawet
krasnala.

Dachówki cementowe
Wygl¹dem do z³udzenia przypomina-

j¹ dachówki ceramiczne, ale s¹ od nich

trochê wiêksze, a przede wszystkim tañ-
sze �. Z uzyskanej z piasku, wody i ce-
mentu z dodatkiem pigmentów masy wy-
t³acza siê wstêgê, któr¹ nastêpnie tnie siê
i formuje w kszta³t dachówek.

Dachówki cementowe s¹ trwa³e, mro-
zoodporne i niepalne. Zasady monta¿u da-
chówek cementowych s¹ takie same jak ce-
ramicznych. S¹ barwione naturalnymi pig-
mentami w masie i, najczêœciej, dodatkowo
malowane powierzchniowo farbami akrylo-
wymi. Taka pow³oka, dwu- lub trzykrotnie
naniesiona, zwiêksza odpornoœæ na niskie
temperatury i ogranicza porastanie mchem
oraz glonami. Niemniej na nachylonych na
pó³noc po³aciach dachu, szczególnie w s¹-
siedztwie drzew, na pokryciu mog¹ osadzaæ
siê resztki organiczne, na których pojawi siê
mech. Nie wnika on jednak w g³¹b dachó-
wek i nie niszczy ich struktury.

Wykoñczone pow³okami ochronnymi
dachówki cementowe maj¹ g³adk¹ po-
wierzchniê i przez to ma³¹ podatnoœæ na za-
brudzenia. Stosowane s¹ m.in. pow³oki na
bazie akrylu, nadaj¹ce powierzchni dachó-
wek wysoki po³ysk i wiêksz¹ g³êbiê koloru.
Dach wygl¹da tak, jakby by³ zawsze mokry.

Niezale¿nie od k¹ta nachylenia po³aci,
nale¿y mocowaæ wszystkie dachówki
skrajne – zarówno w rzêdach poziomych,
jak i w pionowych, oraz dachówki specjali-
styczne.

Kszta³ty
Najczêœciej spotykane kszta³ty dachó-

wek cementowych to esówka i podwójna
rzymska oraz modele p³askie – karpiów-
ka i tegalit �. Wœród esówek s¹ pojedyn-
cze i podwójne. Karpiówki mog¹ mieæ
doln¹ krawêdŸ prost¹ lub zaokr¹glon¹;
uk³ada siê je tak, jak dachówki ceramicz-
ne – w ³uskê lub koronkê.  

Kolory
Dachówki cementowe s¹ produkowa-

ne w kilku podstawowych kolorach jako
matowe, pó³matowe lub z po³yskiem.
Najczêœciej spotykane kolory to: ceglasty,
br¹zowy, ciemnoniebieski, ciemnozielo-
ny, grafitowy, czarny. Mo¿liwe jest kupie-
nie wyrobów w innych kolorach, wi¹¿e
siê to jednak z dop³at¹ wynosz¹c¹ najczê-
œciej ok. 30% ceny podstawowej. 

Dachówki cementowe – 1 m2 pokrycia wa-
¿y œrednio 36-49 kg. Chocia¿ w przypadku
karpiówki mo¿e to byæ nawet 80 kg/m2 –
przy podwójnym u³o¿eniu, zalecanym dla
domów jednorodzinnych. Dachówki ce-
mentowe maj¹ d³ugoœæ 420 mm i szeroko-
œci 330, 335 i 343 mm. Zaleca siê stosowa-
nie ich na dachach o nachyleniu 22-65°.

Od niedawna jest w sprzeda¿y nowy ro-
dzaj dachówek, w kszta³cie rombu, wy-
gl¹dem przypominaj¹cych naturalny ³u-
pek oraz ³uskê miedzian¹ i cynkow¹.
Nadaj¹ siê one nie tylko do krycia da-
chów (10-65°), ale te¿ na elewacje. Ich
producentem jest RuppCeramika.

� Z daleka nie mo¿na odró¿niæ dachówki 
cementowej od ceramicznej (fot. Prodach)

� Dachówki tegalit (fot. Braas)
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Kompletne systemy
Czo³owi producenci oferuj¹, oprócz

dachówek podstawowych, dachówki
kszta³towe: wentylacyjne, szczytowe, ka-
lenicowe, antenowe, pod ³awê kominiar-
sk¹, a tak¿e g¹siory oraz elementy uzu-
pe³niaj¹ce. Wœród nich znajduj¹ siê ob-
róbki, taœmy, uszczelki wentylacyjne
i grzebienie okapu. 

P³ytki w³óknisto-cementowe
Produkowane s¹ z cementu, wody,

mia³u wapiennego oraz w³ókien stabilizu-
j¹cych stosowanych m.in. w przemyœle
tekstylnym. P³ytki s¹ wytrzyma³e, trwa³e,
odporne na dzia³anie czynników atmosfe-
rycznych, butwienie oraz niskie tempera-
tury. Cechuje je ³atwoœæ obróbki i ma³a
iloœæ odpadów przy kryciu dachu. 

Oprócz dachu p³ytki w³óknisto-ce-
mentowe mo¿na uk³adaæ na szczytach,
bocznych p³aszczyznach kominów czy lu-
karn. Niewielkie wymiary elementów po-
zwalaj¹ na pokrywanie nimi nawet bardzo
skomplikowanych p³aszczyzn. 

P³ytki wytwarzane s¹ w oœmiu kolo-
rach, w tym cynkowo-szarym i jasnonie-
bieskim oraz, oczywiœcie, o barwie wypa-
lonej ceg³y. G³adka powierzchnia (p³ytki
Euronit) znakomicie imituje pokrycie ce-
ramiczne. Z kolei p³ytki o specyficznej
fakturze i grafitowo-szarej barwie nawet
z bliska wygl¹daj¹ jak naturalny ³upek
(Struktonit) �. Trzeci rodzaj nosi nazwê
„karpiówka” i imituje dachówkê o tym
kszta³cie. P³ytki o wymiarach 15x30 cm
maj¹ kszta³t pojedynczej karpiówki, zaœ
wiêksze (40x40 cm) - podwójnej.

P³ytki w³óknisto-cementowe prze-
znaczone do krycia dachów maj¹ wymia-
ry: 20x20, 30x30 i 40x40 cm. Uk³ada siê je
na pe³nym deskowaniu lub p³ycie wodo-
odpornej. Konieczna jest izolacja z papy.
Stosowanych jest kilka wzorów krycia �.

Podsumowanie
Dokonuj¹c wyboru pokrycia dachu

mamy do dyspozycji zarówno dachówki
ceramiczne i cementowe jak te¿ papy,
gonty bitumiczne i blachy, czyli pokrycia
lekkie, które omawialiœmy w BD 3/04.
Jednak za dachówkami przemawiaj¹ moc-
no niektóre ich walory:
■ niewielka iloœæ odpadów przy skompli-
kowanych kszta³tach dachu,
■ dobre t³umienie ha³asu,
■ ³atwoœæ naprawy uszkodzonych frag-
mentów pokrycia przez wymianê poje-
dynczych dachówek.

Oczywiœcie, dla wielu osób najwa¿-
niejsze s¹ walory estetyczne i przywi¹za-
nie do rozwi¹zañ tradycyjnych. Co wy-
braæ? Dachówki ceramiczne czy cemento-
we? Jakiej firmy? Na te pytania nie odpo-
wiemy bezpoœrednio, ale w rubryce Info
Rynek na str. 102 podajemy namiary i ce-
ny na wszystkich producentów licz¹cych
siê na rynku krajowym. Powinno to wy-

starczyæ dla skompletowania wszelkich
informacji niezbêdnych dla podjêcia in-
dywidualnej decyzji. Dodajemy jeszcze,
ze w BD 3/04, w pierwszej czeœci raportu
o dachach przedstawiliœmy wyniki ran-
kingu, które wskazuj¹, ¿e najwiêcej osób
(prawie 30%) jest zainteresowanych zasto-
sowaniem w budowie w³asnego domu da-
chówek cementowych firmy Braas.   

�
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� Wzory krycia p³ytkami w³óknisto-cemento-
wymi (fot. Euronit)

� Dach pokryty p³ytkami Struktonit imituje ³upek (fot. Euronit)

W strefach, gdzie wiej¹ silne wiatry szcze-
gólnie dobrze sprawdzaj¹ siê pokrycia ciê¿-
kie, czyli dachówki (ceramiczne lub cemen-
towe). Nie s¹ one z kolei korzystne np.
w miejscach gêsto zadrzewionych, gdzie s¹
nara¿one na uderzenia przez od³amane ko-
nary, czy porastanie mchem.

Pamiêtajmy
■ Dachówki cementowe pod wp³ywem
czynników atmosferycznych zmieniaj¹
odcieñ. 
■ Jeœli po jakimœ czasie na pokryciu po-
jawi siê mech, nale¿y go usun¹æ specjal-
nym preparatem. Sprawia on, ¿e mech
usycha i mo¿na ³atwo zmieœæ go z po-
wierzchni dachu.
■ Dachówki cementowe mog¹ byæ objête
nawet 30-letni¹ gwarancj¹ producenta,
ale i tak ich trwa³oœæ jest znacznie wiêk-
sza – 70 do 100 lat.
■ Poniewa¿ beton, nawet zagêszczany,
ma strukturê porowat¹, nale¿y kupowaæ
dachówki powlekane akrylem, który
uszczelnia ich powierzchniê.




