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Pokrycia bitumiczne znane s  od oko o 200 lat. Dawniej by y

bardzo popularne, przede wszystkim dzi ki niskiej cenie oraz 

mo liwo ci oszcz dzania na roboci nie (przy samodzielnym 

uk adaniu). Jednak obecnie pokrycia te stosuje si  na mniej ni

10% budynków. A trzeba pami ta , e nowoczesne wyroby 

bitumiczne maj  du o zalet i s  o wiele bardziej estetyczne 

od tradycyjnych. Warto wi c rozwa y  ich zastosowanie.  
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W a ciwo ci pokry
bitumicznych
Wspó czesne pokrycia bitumiczne to mate-

ria y, w których wodoszczelno  uzyskano 

dzi ki nasyceniu mas  asfaltow  ró nego ro-

dzaju podk adów. Dzieli si  je na papy, gon-

ty (dachówki) bitumiczne, p yty faliste oraz 

pokrycia bezspoinowe. 

Ich podstawow  zalet  jest niewiel-

ki ci ar (3–16 kg/m2) oraz du a elastycz-

no , dzi ki której mo liwe jest krycie da-

chów o bardzo skomplikowanych kszta tach 

(oprócz p yt falistych). Poza tym papy i po-

krycia bezspoinowe mo na uk ada  na pra-

wie p askim dachu, czyli o nachyleniu za-

ledwie 2°, natomiast gonty i p yty – ze 

spadkiem min. 12°. Kolejne plusy pokry  bi-

tumicznych to nieskomplikowany sposób 

uk adania, z którym poradzi sobie ka dy

majsterkowicz, mo liwo  zrezygnowania 

z prawie wszystkich obróbek blacharskich 

oraz tzw. galanterii dachowej (g siorów, ry-

nien koszowych, wywietrzników itp., ale 

nie dotyczy to p yt falistych), minimalna 

ilo  odpadów, odporno  na promieniowa-

nie UV i w ko cu – niewielki koszt. 

Z kolei mankamentem pokry  bitumicz-

nych jest ich palno , konieczno  uk ada-

nia na pe nym deskowaniu (oprócz p yt fa-

listych) i stosunkowo niewielka trwa o

obliczana na 10–40 lat. 

Papy asfaltowe     
To materia  sprawdzony i ci gle doskona-

lony. Papy mog  by  podk adowe lub na-

wierzchniowe, tradycyjne, czyli klejone do 

pod o a za pomoc  lepiku asfaltowego, ter-

mozgrzewalne, to znaczy rozgrzewane pal-

nikiem gazowym lub gor cym powietrzem 

i dociskane do pod o a oraz samoprzylep-

ne – naj atwiejsze do uk adania, ale i naj-

dro sze. W zale no ci od rodzaju papy oraz 

liczby stosowanych warstw mo na wyko-

nywa  z nich ka dy rodzaj hydroizolacji. 

Wykorzystuje si  je zarówno do krycia da-

chów, jak i izolowania fundamentów czy 

pod ogi w azience. S  niezast pione przy 

projektowaniu tzw. dachów odwróconych, 

w których warstwa termoizolacyjna znaj-

duje si  nad izolacj  przeciwwodn  oraz 

dachów zielonych, czyli poro ni tych ro-

linno ci . Nowoczesne papy maj  du

wytrzyma o  mechaniczn  i s  elastycz-

ne, dlatego trudno je uszkodzi  podczas 

uk adania i w czasie pó niejszej eksploata-

cji. Poza tym s  odporne na wiele substancji 

chemicznych. 

 Schemat u o enia dachu odwróconego

 Uk ad warstw w dachu zielonym

 Uk adanie papy termozgrzewalnej na p askim dachu

 Czysta ekologia – drewniany dom z zielonym dachem
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W a ciwo ci i cena tych pow ok zale  od 

rodzaju materia ów zastosowanych w kolej-

nych warstwach wyrobu. Najwa niejsza jest 

tzw. osnowa oraz ilo  zastosowanego asfal-

tu i sposób jego modyfikacji. 

Osnowa – to warstwa no na odpowie-

dzialna za w a ciwo ci mechaniczne takie, 

jak wytrzyma o  na rozci ganie i elastycz-

no . Najta szy i najs abszy jest rdze  z tek-

tury stosowany w papach tradycyjnych. Na 

dodatek niezbyt odporny na dzia anie mi-

kroorganizmów i ple ni. Obecnie stosu-

je si  go g ównie w papach podk adowych. 

Natomiast tektury nie u ywa si  w papach 

termozgrzewalnych, tylko nieco mocniejsze 

i bardziej elastyczne osnowy z tkanin polie-

strowych albo najbardziej wytrzyma e (cho

kruche) – z w ókna szklanego. Oczywi cie 

wraz z jako ci  wzrasta cena wyrobu. 

Masa bitumiczna – czyli modyfikowa-

ny asfalt. To warstwa pokrywaj ca osno-

w  i stanowi ca w a ciw  barier  dla wody 

oraz innych czynników atmosferycznych. 

Jest tym skuteczniejsza, im grubsza i lepszej 

jako ci. Ilo  asfaltu okre lana jest przez 

tzw. gramatur , czyli wag  w gramach na 

1 m2 papy – 400 g to niewiele (papy izolacyj-

ne, których nie nale y stosowa  do pokry

dachowych), a 4000 g to bardzo du o (do-

skona e papy hydroizolacyjne lub wierzch-

niego krycia). Za jako  i trwa o  odpowiada 

rodzaj tzw. modyfikacji asfaltu. 

Najlepsze s  bitumy z dodatkiem elasto-

merów (okre lanych skrótami SBS, APP 

i plastomerów), które charakteryzuj  si

wysok  odporno ci  na starzenie, dzia a-

nie niskiej i wysokiej temperatury (od –40° 

do +150°C), s  odporne na dzia anie wie-

lu zwi zków chemicznych oraz promienio-

wanie UV. Jednocze nie s  elastyczne i wy-

trzyma e na odkszta cenia. 

Bitumy mog  by  równie  modyfikowane 

w sposób naturalny przez dodanie m czki 

mineralnej (chlorytowo-serycytowej). Dzi ki 

niej wzrasta g ównie odporno  na starzenie 

oraz promieniowanie UV.

S  tak e asfalty oksydowane, czyli utle-

niane w procesie nadmuchiwania masy bi-

tumicznej spr onym powietrzem lub par

wodn . Tego rodzaju papy s  elastyczne i nie 

krusz  si , ale w mniejszym przedziale tem-

peratury ni  modyfikowane elastomerami.

Warstwa antyadhezyjna – chroni zwi-

ni t  pap  przed sklejeniem si . W papach 

tradycyjnych zwykle jest to posypka z tal-

ku lub drobnego piasku. Natomiast w termo-

zgrzewalnych stosuje si  odpowiedni  fo-

li , która ulega stopieniu podczas uk adania 

(rozgrzewania papy palnikiem).

Posypka – stosowana na papach wierzch-

niego krycia, to najcz ciej piasek, upki 

lub granulat ceramiczny, które s  dost pne 

w ró nych kolorach. Posypka zapewnia po-

kryciu wi ksz  trwa o , poniewa  chro-

ni je przed nadmiernym nagrzewaniem oraz 

promieniowaniem UV. W pewnym stopniu 

papa z posypk  jest równie  bardziej odpor-

na na uszkodzenia mechaniczne.

Papy asfaltowe s  podstawowym mate-

ria em pokryciowym na dachach p askich 

i uk adane na pod o ach betonowych. Na 

dachach spadzistych stosuje si  je g ównie 

jako warstw  podk adow  pod inny rodzaj 

pokrycia, rzadziej jako docelowe pokrycia, 

g ównie na mniej wyeksponowanych po a-

ciach dachowych o spadku 10–20°. Wa ne

jest, by przed ich u o eniem pod o e by o

dostatecznie suche, gdy  w przeciwnym ra-

zie paruj ca pod wp ywem nas onecznienia 

woda b dzie wywiera a parcie na pap , co 

w efekcie spowoduje powstawanie p cherzy. 

Przy renowacji starych pokry  powinno 

si  usun  wszystkie warstwy, zw aszcza 

gdy uk adane b d  papy termozgrzewalne.

Pap asfaltowych nie wolno te  uk a-

da  na pod o ach konserwowanych smo .
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wzorach i kolorach

specjalne 
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Gonty bitumiczne 
To w pewnym sensie udoskonalona forma 

papy asfaltowej. Nie produkuje si  ich w po-

staci rolek, lecz jako pasy d ugo ci 1 m i sze-

roko ci oko o 30 cm. Jedna z d u szych kra-

w dzi zawsze jest odpowiednio ponacinana 

tak, e po u o eniu pokrycie przypomi-

na nieco dachówki ceramiczne, drewniane 

gonty czy naturalne upki. Sprzyjaj  temu 

ró nego rodzaju barwne posypki. Mog  by

w jednym kolorze, np. zielonym, ceglastym, 

br zowym lub cieniowane, co sprawia wra-

enie trójwymiarowo ci. Wreszcie gonty 

mog  by  powleczone foli  miedzian  lub 

cynkowo-tytanow , daj c z udzenie pokry-

cia z blachy. Najcz ciej stosowane wzory 

wyci  to prostok t, trójk t, trapez, sze cio-

k t, uska (karpiówka). Niewielkie wymia-

ry oraz bardzo du a elastyczno  gontów 

bitumicznych powoduje, e znakomicie na-

daj  si  do krycia dachów o skomplikowa-

nych kszta tach. uki, wole oczka, lukarny 

czy za amania po aci nie stanowi adne-

go problemu. Pokrycie i tak b dzie szczelne, 

poniewa  budowa gontów niejako wymusza 

u o enie papy w trzech warstwach (ci ar 

7–16 kg/m2). Na dodatek na spodniej stronie 

najcz ciej maj  naniesiony samowulkani-

zuj cy pasek asfaltu lub kleju bitumicznego. 

Wystarczy zatem troch  s o ca (lub w mia-

r  wysoka temperatura powietrza), aby po-

szczególne pasy pokrycia sklei y si  ze sob .

Dzi ki temu nie odkleja si  nawet podczas 

silnego wiatru, co jest o tyle wa ne, e na 

stosunkowo p askich dachach najcz ciej 

wyst puje ssanie wiatru, czyli odrywanie 

pokrycia od konstrukcji dachu.

Gonty bitumiczne w porównaniu z inny-

mi rodzajami popularnych pokry  s  do

drogie – wynika to z konieczno ci wykona-

nia pe nego podk adu z desek lub p yt OSB, 

a przy ma ych nachyleniach po aci rów-

nie  z papy podk adowej. Dlatego uk adane 

s  g ównie na dachach o nachyleniu 15–20°, 

gdzie inne rodzaje pokry  nie powinny by

 Dachówki bitumiczne doskonale nadaj  si  do krycia dachów o skomplikowanych kszta tach
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uk adane. Niekiedy ze wzgl dów oszcz d-

no ciowych do deskowania u ywa si  wy-

korzystane wcze niej deski szalunkowe. Nie 

jest to dobre rozwi zanie, bo taki podk ad

nie jest równy i w efekcie pokrycie nie wy-

gl da estetycznie. 

Przy kryciu dachów z poddaszem u yt-

kowym nie mo na zapomnie  o utworzeniu 

pustki wentylacyjnej mi dzy foli  paroprze-

puszczaln  a poszyciem. Cz sto folia taka 

w ogóle nie jest uk adana, a ocieplenie doty-

ka bezpo rednio do deskowania. W efekcie 

wilgo  nie ma któr dy wydosta  si  na ze-

wn trz, co prowadzi do trwa ego zawilgoce-

nia konstrukcji dachowej. Jako zasad  trze-

ba wi c przyj  u o enie folii na krokwiach 

oraz kontr at, a dopiero do nich przybicie 

poszycia. W kalenicy powinna by  utworzo-

na szczelina wentylacyjna, a przy du ych 

powierzchniach po aci – zamontowane rów-

nie  kominki wentylacyjne.

P yty bitumiczne
To materia  powstaj cy w wyniku nasyce-

nia mas  asfaltow  osnowy z w ókien ce-

lulozowych lub organicznych. Po uformo-

waniu przybieraj  kszta t p yt falistych 

przypominaj cych nieco stosowany kie-

dy  i bardzo popularny eternit. Zewn trzna 

strona pokrywana jest pow ok ywiczn

lub  akrylowo-winylow , najcz ciej w ko-

lorach niebieskim, zielonym, czerwonym, 

br zowym oraz czarnym. P yty bitumicz-

ne s  na tyle elastyczne, e mo na pokry-

wa  nimi nawet dachy ukowe o promieniu 

krzywizny powy ej 5 m, z tym e w miej-

scach o nachyleniu do 10° nale y uk ada

je na pe nym deskowaniu. Natomiast przy 

wi kszych spadkach po aci mo na mocowa

je do at (podobnie jak pokrycia blaszane). 

Oczywi cie do wyko czenia dachów wie-

lopo aciowych produkowane s  odpowied-

nio dopasowane kszta tki kalenicowe i kra-

w dziowe. 

Faliste p yty bitumiczne s  jednym z naj-

ta szych pokry  dachowych. Uk adane s

najcz ciej tylko na budynkach gospodar-

czych i gara ach lub jako pokrycia renowa-

cyjne. Doskonale nadaj  si  do u o enia na 

dachach spadzistych krytych pap , jak te

„maskuj cych” pokrycia z p yt azbestowo-

-cementowych. Dzi ki szczelnemu przykry-

ciu eliminuje si  szkodliwe dla zdrowia py-

lenie azbestu. Jednak zabezpieczenie takie 

formalnie mo e trwa  tylko do roku 2032, 

gdy  po tym terminie wszelkie materia y

budowlane zawieraj ce azbest b d  musia y

by  usuni te. 

Pokrycia bezspoinowe 
To w pewnym sensie wielkoformatowe papy 

wykonywane bezpo rednio na placu budo-

wy. Tworz  je masy asfaltowo-kauczuko-

we lub poliuretanowe wzmacniane matami 

z w ókien szklanych lub siatkami z tworzyw 

sztucznych (poliamidu, poliestru, polipro-

pylenu). Ich  powierzchnia tak e mo e by

wyko czona kolorow  posypk  stosowan

przy produkcji pap. Mo na je równie  po-

malowa  specjalnymi farbami akrylowymi 

lub masami asfaltowo-aluminiowymi (w ko-

lorze srebrnym). Dzi ki temu dach lepiej od-

bija promienie s oneczne, a w konsekwencji 

mniej si  nagrzewa. W budownictwie jed-

norodzinnym stosuje si  je rzadko, ale war-

to pami ta , e nadaj  si  do krycia p askich 

dachów, np. tarasów nad gara ami. 

 Cieniowanie dachówek bitumicznych daje wra enie przestrzenno ci pokrycia, co bardziej upodabnia 

je do dachówek ceramicznych

 Lekkie i tanie pokrycie dachu z p yt bitumicznych  Dost pne, przyk adowe kolory p yt bitumicznych
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