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Pokrycia 
dachowe

Wybór pokrycia generuje naj-

wi ksze koszty budowy dachu, 

ale warto równie  pami ta ,

e od tego, czym chcemy po-

kry  dach, zale y jego kon-

strukcja oraz sposób wst pne-

go krycia: czy b dzie to folia, 

a nad ni  ruszt z at i kontr at, 

czy te  sztywne poszycie.

Jakie poszycie stosuje si  pod dachówki?

Dachówki mocuje si  na atach przybi-

tych do kontr at. Poszyciem dachu mo e

by  folia dachowa lub pe ne deskowanie 

z pap . Przekrój at zale y od obci enia 

i odleg o ci mi dzy krokwiami: zwykle s

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

aty powinno si  montowa  w odst pach 

zalecanych przez producenta dachówek 

i dostosowanych do k ta nachylenia po-

aci dachowej – pod wi kszo  dachówek 

jest to 30–35 cm. 

Zamiast aty okapowej lepiej przybi  de-

sk , wtedy pierwszy rz d dachówek b dzie 

oparty na wi kszej powierzchni. Zmniejszy 

to ryzyko ich uszkodzenia pod ci arem 

gromadz cego si niegu oraz umo liwi 

pewniejsze zamocowanie pasa nadryn-

nowego. Deska okapowa powinna by

o 2–3 cm wy sza od pozosta ych at, aby 

zmniejszy a k t nachylenia okapu, co b -

dzie wyhamowywa  strugi wody sp ywa-

j cej do rynny.

Dachówki ceramiczne i cementowe po-

winny by  uk adane na dachach o k cie 

nachylenia nie mniejszym ni  25–30°. 

Czasem trzeba u o y  je na fragmencie 

dachu o mniejszym nachyleniu, na przy-

k ad na lukarnie. Pod takie fragmenty trze-

ba u o y  pe ne deskowanie pokryte pap ,

a do nich przybi  ruszt z kontr at i at.

Jak kupowa
dachówki?

Elementy pokrycia kupuje si  na sztu-

ki i dlatego producenci cz sto podaj

liczb  dachówek potrzebnych do u o-

enia jednego metra kwadratowego. 

Trzeba jednak pami ta , e dachówki 

uk ada si  w rz dach poziomych, a ko-

lejne rz dy – z odpowiednim zak adem, 

zale nym od k ta nachylenia dachu. 

Na dachach o mniejszym nachyleniu 

zak ad powinien by  szerszy, a wte-

dy mo e si  okaza , e ostateczna licz-

ba dachówek na metrze kwadratowym 

gotowego dachu b dzie inna ni  poda-

je producent. 

Szeroko  po aci dachowej powinna 

by  wielokrotno ci  szeroko ci u o o-

nej dachówki, tak by dachówek nie trze-

ba by o przycina .

Liczb  potrzebnych dachówek najlepiej 

ustala  na podstawie projektu dachu, 

wed ug którego naj atwiej obliczy , ile 

potrzeba dachówek skrajnych (lewych 

i prawych), g siorów i innych elementów 

uzupe niaj cych
Konstrukcja dachu pokrytego dachówk  ceramiczn  lub cementow

(wariant z niskoparoprzepuszczaln  foli  dachow )

kontr aty

fot. Wienerberger

krokiew

dachówki niskoparoprzepuszczalna
folia dachowa aty

szczelina wentylacyjna 
mi dzy foli  a ociepleniemizolacja cieplna

szczelina wentylacyjna 
mi dzy foli  a dachówkami
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Blachodachówki uk ada si  zawsze na ruszcie z kontr at i at no -

nych. Je li pod pokryciem b dzie folia wst pnego krycia, wystar-

czy przed u o eniem przybi aty do kontr at mocuj cych foli .

Na dachu z deskowaniem pokrytym pap  kontr aty przybija si

wzd u  linii przebiegu krokwi. Je li podk ad jest sztywny, mocu-

je si  je bezpo rednio do pod o a w odst pach co 60 cm lub zbli-

onych. Przekrój at no nych zale y od odleg o ci mi dzy kontr-

atami. Je li wynosi:

 80–100 cm – aty musz  mie  przekrój o wymiarach co najmniej 

50 × 50 mm,

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

Odleg o ci aty powinny by  dok adnie odmierzone, a w miejscach 

po cze  poziomych trzeba pod o y  klocki dystansowe.

Blachodachówki s  elementami profilowanymi o ró nej g bo-

ko ci przet ocze  i d ugo ci powtarzalnego modu u (wzoru). 

Zamocowany arkusz musi opiera  si  na atach w najni szych 

punktach, dlatego rozstawienie at musi odpowiada  d ugo ci mo-

du u przet ocze  konkretnej blachodachówki.

Inaczej rozmieszcza si aty przy okapie, a inaczej aty podpieraj -

ce po czenia poziome mi dzy arkuszami. Mi dzy pierwsz  a dru-

g 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 sto-

sunku do orynnowania. Pod at  podk ada si  klocki dystansowe 

lub przybija desk  okapow  grubo ci odpowiadaj cej g boko ci 

przet ocze  poprzecznych – zwykle jest to 15–20 mm. W miej-

scach czenia poprzecznego ostatnia ata podpieraj ca ni szy ar-

kusz powinna by  przesuni ta oko o 60 mm wy ej, tak by opar

si  na niej przet oczony brzeg blachy. 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 oka-

powej. Nast pn at  przybija si  w odleg o ci zmniejszonej o wiel-

ko  przesuni cia, czyli oko o 60 mm.

Jakie poszycie zastosowa  pod blachodachówki? 

Blachodachówka u o na na deskowaniu pokrytym pap

Mocowanie blachodachówki w dole fali

mocowanie 
blachy do at

krokiew

blachodachówka

papa na deskowaniu

aty monta owe

blachodachówka

ata

wkr t

Arkusze blachodachówki uk ada si  od okapu do kalenicy, a nie 

(jak na przyk ad dachówki ceramiczne) rz dami wzd u  okapu. 

Do mocowania blachodachówek u ywa si  wy cznie wkr tów 

samonawiercaj cych – tak zwanych farmerskich z podk adk  gu-

mow . Umieszcza si  je zawsze w dole przet oczenia po 5–6 sztuk 

na metr kwadratowy. Wzd u  okapu i przy kalenicy blach  mocu-

je si  w ka dym zag bieniu fali.

Wkr tów nie mo na dokr ca  zbyt silnie, bo wtedy uniemo liwi

ruchy pokrycia wywo ane ró nic  temperatury, co mo e doprowa-

dzi  do zdeformowania blachy. Zbyt lu no zamocowane arkusze 

blachodachówki mog  by  z kolei podrywane przez wiatr. Wkr ty 

s  poprawnie dokr cone, je eli kraw d  uszczelki nieznacznie wy-

staje spod ko nierza dociskowego wkr tu. 

Po u o eniu arkuszy na ca ym dachu mocuje si  obróbki cian 

szczytowych (wiatrownice) oraz g siory kalenicowe. W kalenicy 

trzeba pozostawi  oko o 5-centymetrow  szczelin  wentylacyjn

mi dzy schodz cymi si  pokryciami. Pod zakrywaj cym j  g sio-

rem 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 miejsce jak najszybciej pokry  farb  za-

prawkow .

Uwaga! Nie wolno ci  blachodachówek – co niestety jest powszech-

ne – szlifierk  k tow . Wysoka tem-

peratura podczas ci cia powoduje 

uszkodzenie pow oki ochronnej, 

a snop spadaj cych iskier uszka-

dza lakierowan  powierzchni  ar-

kuszy znajduj cych si  w zasi gu 

tego zabiegu: w takich miejscach 

mo e dochodzi  do przyspieszo-

nej korozji blachy. Blach  najle-

piej ci  no ycami lub specjalny-

mi wycinakami.

Jak uk ada si  blachodachówki?

fot. Wienerberger

fot. Pruszy ski

Blachodachówki uk ada si  od okapu 

do kalenicy, a do ich mocowania 

u ywa si  wy cznie wkr tów 

samonawiercaj cych (farmerskich 

z podk adk  gumow )



Pokrycia dachowe

BUDUJEMY DOM 5/2008 49

Jaki podk ad stosowa  pod papy i gonty 
bitumiczne?
Podk ad pod te pokrycia musi by  sztywny, odporny na zawilgocenie i idealnie rów-

ny, bo wszelkie nierówno ci b d  widoczne na gotowym pokryciu. Najlepszym podk a-

dem jest poszycie z p yt OSB grubo ci przynajmniej 18 mm. Dzi ki specjalnym czni-

kom 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, przynajmniej jednostronnie ostruganych, grubo ci co 

najmniej 2 cm, czonych na pióro i wpust. Powinny by  zaimpregnowane, co zmniej-

sza ryzyko niszczenia podk adu przez owady i grzyby.

Uwaga! Nie nale y si  godzi  na to, by podk ad pod gonty bitumiczne uk adano z nie-

obrobionej tarcicy, a deski czono na styk. Powierzchnia pokrycia mo e wskutek tego 

odwzorowywa  paczenie si  pojedynczych desek, a nawet mo e dochodzi  do odrywa-

nia si  poszczególnych pasów – w miejscach, gdzie gwo dzie mocuj ce s  tu  przy kra-

w dzi desek.

Jak uk ada si  pap ?

Pap  uk ada si  na sztywnym i równym pod o u z desek czonych na pióro i wpust, 

p yt OSB lub sklejki. Pod pap  u o on  jako pokrycie tymczasowe wystarczy poszycie 

z desek czonych na styk. 

Kupuj c pap , trzeba pami ta , e uk ada si  j  na zak ad, dlatego trzeba kupi  jej oko o

15% wi cej ni  to wynika z wymiarów dachu. Pokrycie z papy wykonuje si  jako dwu-

warstwowe: pierwsz  warstw  – z papy podk adowej przyklejanej lub przybijanej do pod-

o a i drug  – nawierzchniow . Papy uk ada si  g ównie na dachach o niewielkim k cie 

nachylenia i stropodachach betonowych. 

Najcz ciej stosuje si  papy termozgrzewalne, przyklejane przez podgrzanie ich spodu 

palnikiem. Do pod o a drewnianego pap  przybija si  gwo dziami ocynkowanymi – pa-

piakami z podk adkami, a skleja si  tylko z cza poszczególnych pasów.Pasy papy uk a-

da si  na zak ad szeroko ci co najmniej 10 cm, uwa aj c przy tym, by w pokryciu nie 

by o za ama  ani p cherzy powietrza. Drug  warstw  k adzie si  w ten sam sposób, ale 

z przesuni ciem o oko o po ow  szeroko ci pasa. Na dachach spadzistych prace rozpo-

czyna si  od okapu, k ad c kolejne pasy w kierunku kalenicy.

Jak kupowa  gonty bitumiczne?

Gonty s  sprzedawane w ilo ci odpowiadaj cej powierzchni 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 produkcyjnej, bo gonty z kolejnych partii 

moga si  nieco ró ni  kolorem, co mo e si  ujawni  w gotowym pokryciu.

Oprócz podstawowego ma-

teria u pokryciowego kupu-

jemy równie  gonty kaleni-

cowe, okapowe i szczytowe, 

a tak e elementy do obróbki 

wokó  kominów czy przepu-

stów rur wentylacyjnych.

Kolorystyk  gontów 

warto dopasowa  do 

planowanego odcienia 

elewacji

fo
t.
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O czym trzeba pami ta , kupuj c blachodachówki?

Po blachodachówk  dobrze jest wybra  si  z projektem, a w tym 

– z rzutem dachu. Do jego kszta tu mo na dobra  optymaln  d u-

go  arkuszy blach za pomoc  programu komputerowego, jakim 

dysponuje wiele firm. Dzi ki temu mniej b dzie odpadów, co mo e

zmniejszy  koszt pokrycia, zw aszcza je li dach ma bardzo skom-

plikowany kszta t. 

Warto sprawdzi , czego dotyczy cena podana w ofercie: metra kwa-

dratowego arkusza czy te  powierzchni pokrytego dachu. Ró nica 

wynosi zazwyczaj oko o 5% i wynika z tego, e arkusze uk ada si

na zak ad, którego wielko  zale y od rodzaju blachodachówek.

Nie warto kupowa  bardzo d ugich arkuszy, cho  ich u o enie 

jest mniej pracoch onne, a pokryty nimi dach – bardziej szczel-

ny. W praktyce arkusze d u sze ni  4–4,5 m mo na atwo uszko-

dzi  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 czterospadowych.

W jaki sposób uk ada si  dachówki?

Uk ada si  je poziomymi rz dami, zaczynaj c od okapu. Dachówki utrzymuj

si  na dachu pod w asnym ci arem, dlatego w zasadzie nie wymagaj ad-

nego mocowania. Jedynie dachówki skrajne powinny by  przybite, aby nie 

zosta ty poderwane przez wiatr. 

Podczas uk adania pokrycia trzeba pami ta  o wstawieniu w odpowiednich 

miejscach dachówek przelotowych, przeznaczonych do wyprowadzenia po-

nad dach na przyk ad rury wentylacyjnej, anteny lub wsporników pod aw

kominiarsk . Akcesoria te trudno zast pi  innym elementami, wi c lepiej 

tego nie próbowa . Mo na natomiast nieco zaoszcz dzi , zast puj c drogie 

dachówki szczytowe (skrajne) obróbk  blacharsk  mocowan  do deski – wia-

trownicy. Obni a to do  znacznie koszty pokrycia, cho  niestety brzeg da-

chu b dzie wtedy wygl da  gorzej ni  z dachówkami szczytowymi.

Na kalenicy uk ada si  profilowane g siory mocowane zaczepami do wspor-

ników przybitych do krokwi. Pod g siorami trzeba umie ci  ta m  grzebie-

niow , która umo liwi wentylacj  przestrzeni pod dachem.

Dachówki brzegowe mocuje si

bezpo rednio do at

Klamra czy at  z dachówk

Klamrowanie dachówek (a, b)

fo
t.
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 Jak uk ada  gonty bitumiczne?

Pasy gontów uk ada si  na zak ad, które-

go szeroko  jest oznaczona lini  na ka -

dym pasie i w zaznaczonych miejscach 

poszczególne pasy przybija gwo dziami. 

Dodatkowe po czenie zapewniaj  nanie-

sione punktowo na spód porcje bitumu, 

które sklejaj  warstwy gontów pod w a-

snym ci arem pod wp ywem nagrzewa-

nia si  dachu 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 in-

nym miejscu.

Podk ad pod gonty dostosowuje si  do spad-

ku dachu. Na dachach o k cie nachylenia:

 powy ej 20° – gonty mo na mocowa

bezpo rednio do podk adu 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, ka-

lenicy, w pasie nadrynnowym czy wokó

kominów i okien dachowych mo na je 

zast pi  profilowanymi elementami bi-

tumicznymi. 

Wentylacj  pokrycia z gontów uk adanych 

na papie podk adowej zapewniaj  komin-

ki wentylacyjne montowane w warstwie 

pokrycia.
Konstrukcja dachu pokrytego gontem 

bitumicznym

gonty bitumiczne

szczelina 
wentylacyjna 
mi dzy 
deskowaniem 
a izolacj  ciepln

izolacja 
cieplna

deskowanie

krokiew

papa

Po a . Pod pokrycie to trzeba u o y  ruszt z kontr at i at. Rozstaw 

at powinien wynosi  od kilkunastu do 40 cm (czasem wi cej). 

Blach  uk ada si  w kierunku odwrotnym ni  w innych pokry-

ciach dachowych, zaczyna si  bowiem od rz du pod kalenic ,

a nast pne rz dy paneli wsuwane s  pod te le ce wy ej. Po u o-

eniu kilku rz dów blachy przybija si  j  do at specjalnymi gwo -

dziami „od czo a”; producenci zalecaj  zabezpieczanie gwo dzi 

klejem i posypk . Nale y zwraca  uwag  na zachowanie wza-

jemnego przesuni cia arkuszy blachy w kolejnych rz dach, eby 

zak ady pionowe nie by y nigdzie widoczne.

Rz d pod g siorem montuje si  zazwyczaj nieco pó niej, np. przed 

monta em g siorów. Na kalenic  zak ada si  g siory i przybija 

gwo dziami do at kalenicowych.

Trzyosobowa ekipa dekarzy mo e pokry  blachodachówk  na-

wet 70–100 m2 prostego dachu dziennie. 

Okap. Panele przy rynnie s  zazwyczaj nieco wysuni te poza 

okap. Mocuje si  je do pierwszej aty gwo dziami od góry. Pierwsza 

ata mo e mie  tak  sam  grubo  jak pozosta e. Druga powin-

na by  tak usytuowana, aby pierwszy arkusz blachy by  odpo-

wiednio wysuni ty w stron  rynny. 

Kosze. Mo na je pokry  obróbkami z blachy (najlepiej powleka-

nej) lub zastosowa  gotowe elementy zwane koszami. Kosz po-

winien le e  na kontr atach, zamocowany klamerkami do at. 

Odst p mi dzy kraw dziami paneli po obu stronach kosza nie 

powinien by  mniejszy ni  10 cm: panele nie mog  si  styka .

Panele w koszach podgina si  do do u lub docina bez podgi cia, 

ale z wykorzystaniem uszczelki koszowej.

Komin. Panele przylegaj ce do komina odgina si  na szeroko

oko o 5 cm do góry, a nast pnie nak ada si  obróbk  przy cienn

i mocuje j  do ciany. Obróbka mo e by  elementem gotowym, 

ale mo na j  wykona  w asnor cznie z blachy powlekanej. Tu

za kominem nie powinno by  po cze  paneli.

W jaki sposób uk ada si
blach  z posypk ?

Kosze wykonuje si  z blachy (najcz ciej powlekanej) (a) lub wykorzystuje si  gotowe elementy (b)   

rys. Ahi Roofing

fot. Ahi Roofing

a

a) b)
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Okapy dachowe wystaj ce niekiedy kilkadziesi t centymetrów poza 

obrys cian domu wymagaj  od spodu estetycznego wyko czenia. 

Podsufitka, zwana potocznie podbitk , wykonana z plastikowych 

paneli lub desek, zas ania elementy konstrukcji dachu. Otwory 

w podsufitce umo liwiaj  wentylacj  przestrzeni dachowej.

Podsufitk  wykonuje si  najcz ciej ze specjalnych jednowarstwo-

wych paneli PVC – g adkich lub o fakturze drewna, lub z pane-

li z blachy z barwn  pow ok , a tak e z drewna (desek grubo-

ci 12–15 mm, które mo na polakierowa  lub pomalowa  kryj c

farb ). S  to profilowane elementy – pe ne oraz perforowane; te 

ostatnie zapewniaj  wentylacj  przestrzeni pod pokryciem dacho-

wym. Szeroko  krycia pojedynczego elementu wynosi najcz ciej 

ok. 20 cm. Jako elementy uzupe niaj ce produkowane s  listwy 

brzegowe, k towe oraz cz ce. 

Na podsufitk  stosuje si  równie komorowe panele elewacyj-

ne z PVC, sztywniejsze od poprzednich i niewymagaj ce tak g -

stego zamocowania, ale dro sze. Ich szeroko  wynosi 10, 15 lub 

20 cm. Wszystkie materia y z PVC s  wra liwe na zmiany tempera-

tury (rozszerzaj  si  i kurcz ) i dlatego trzeba je montowa  w sposób 

umo liwiaj cy swobodne ruchy termiczne, aby si  nie paczy y. 

Ruszt do poziomego mocowania podsufitki wykonuje si  z at drew-

nianych o przekroju 3 × 4 cm lub 4 × 5 cm, dobrze wysuszonych 

i zaimpregnowanych preparatem grzybo- i owadobójczym.

Z jakich materia ów i kiedy 
wykonuje si  podbitk
dachow ?

fo
t.
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Mo na na ka dym, gdy  tego rodzaju pokrycia mog  by  uk a-

dane zarówno na budynkach nowych, jak i poddawanych reno-

wacji – je li oczywi cie zachowany jest odpowiedni spadek da-

chu (patrz tabela wy ej). Jak inne blachodachówki, dobrze nadaj

si  do dachów remontowanych, bo ze wzgl du na lekko  pokry-

cie to nie wymaga zazwyczaj przeróbek ani wzmacniania kon-

strukcji dachu, je li ta nie jest zbytnio zniszczona. Konieczna 

mo e by  tylko wymiana warstw izolacyjnych i u o enie na nich 

rusztu z at i kontr at.

Kszta ty i kolorystyka blachy z posypk  przypomina dachówki 

ceramiczne, ale mo na równie  kupi  dachówki imituj ce gont 

drewniany.

Na jakich dachach mo na uk ada  blach  z posypk ?

Rodzaj pokrycia
Pochylenie dachu

dachówki ceramiczne dachówki cementowe blachodachówki gonty bitumiczne

11–35° 11–22° 9–17° 12–14° minimalne

35–45° 22–45° 17–45° 14–45° zalecane

45–60° 45–60° powy ej 45° 45–75° maksymalne

Rodzaj pokrycia a pochylenie dachu

fo
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Mog  to by  no yce do blachy, które umo liwi  ci cie arkuszy. 

Firmy dekarskie u ywaj  do ci cia blach no yc o hartowanej kra-

w dzi tn cej (hartowanie zapobiega szybkiemu zu yciu). Takim 

narz dziem mo na przycina  dachówki w po dane kszta ty. 

Uwaga! Do ci cia blachodachówek nie wolno stosowa  szlifie-

rek mechanicznych, bo podczas pracy mog  one szarpa  kraw d

blachy lub uszkadza  pow ok .

Jakimi narz dziami mo na ci  blachy z posypk ?

Do skutecznej wentylacji ocieplenia dachu nale y zamontowa  listwy 

wentylacyjne z ma ymi szczelinami (kratkami), przez które wpada 

powietrze. Kratki powinny by  na tyle ma e, by nie przedostawa y si

przez nie owady ani drobne mieci niesione przez wiatr. Najlepiej, je li 

wentylacja umieszczona jest co dziesi ty element podbitki dachowej 
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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Podsufitk  mo na montowa  bezpo rednio do wystaj cych ko -

ców krokwi lub na dodatkowym ruszcie, w p aszczy nie prosto-

pad ej do ciany domu. Mocowanie do krokwi wykonuje si  naj-

cz ciej na bardzo spadzistych dachach z daleko wysuni tymi 

okapami, gdy  wtedy zamocowanie poziome mo e kolidowa  np. 

z oknami, a dach tak wyko czony mo e sprawia  wra enie zbyt 

ci kiego. 

Ruszt do poziomego mocowania podsufitki wykonuje si  z at drew-

nianych o przekroju 3 × 4 cm lub 4 × 5 cm, dobrze wysuszonych 

i zaimpregnowanych preparatem grzybo- i owadobójczym. Rozstaw 

at monta owych – do których bezpo rednio przybijana b dzie pod-

sufitka – zale y od rodzaju u ytych paneli. Podsufitka z:

 paneli jednowarstwowych wymaga zamocowania w odst pach 

nie wi kszych ni  30–40 cm, 

 komorowych oraz desek – co 60 cm. 

Monta  rusztu i podsufitki wykonuje si  po ociepleniu i otynko-

waniu domu. 

Rozpoczyna si  od przybicia listew brzegowych wzd u at mon-

ta owych w odst pach nie wi kszych ni  40 cm. Panele przyci -

te na odpowiedni  d ugo  umieszcza si  kolejno w wyci ciach 

listew brzegowych i przybija do at. W naro ach i innych miej-

scach czenia mocuje si  listwy cz ce lub k towe. Panele per-

forowane powinno si  montowa  w odst pach ok. 1 m oraz w po-

bli u naro ników. W podobny sposób montuje si  równie  panele 

komorowe (elewacyjne) i z blachy.

Jak montuje si  podbitk
dachow ?
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Do mocowania paneli u ywa si  gwo dzi aluminiowych lub ocynkowanych. 

Gwo dzi nie dobija si  ca kowicie, lecz zostawia si  1 mm luzu, aby 

umo liwi  swobodne rozszerzanie si  podbitki 

Co to jest 
„zielony dach”?

„Zielone dachy” to zwykle trawniki lub 

ogródki z nisk  ro linno ci . Warstw

gleby dobiera si  odpowiednio do ro-

dzaju upraw. 

Ro liny uprawiane ekstensywnie (niskie 

byliny z krótkimi korzeniami) lub tra-

wa najlepiej rosn  na pod o u grubo ci 

8–10 cm. Tak  warstw  nak ada si  na 

wirow  warstw  filtracyjn , przykry-

t  geow óknin .

Innym rozwi zaniem jest stworzenie 

warstwy glebowo-filtracyjnej przez 

zmieszanie ziemi uprawnej z keram-

zytem. 

Uprawianie wy szych ro lin wymaga 

utworzenia osobnej warstwy gleby gru-

bo ci powy ej 20 cm na warstwie filtra-

cyjnej ze wiru.

Uk ady warstw dachów zielonych przed-

stawione s  na rysunkach.

Uk ad warstw dachu z ro linno ci  ekstensywn

Uk ad warstw dachu z ro linno ci  intensywn

warstwa wegetacyjno-drena owa
gr. 80–100 mm

warstwa drena owa
np. geow óknina polipropylenowa

izolacja przeciwwilgociowa
odporna na kontakt
z korzeniami ro lin

ro linno  ekstensywna

polistyren ekstrudowany

p yta konstrukcyjna

warstwa glebowa zale na
od doboru ro lin

geow óknina filtruj ca

warstwa drena owa

izolacja przeciwwilgociowa

geow óknina filtruj ca

ro linno  intensywna

polistyren ekstrudowany

p yta konstrukcyjna


