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Pokrycie dachu

Aleksandra Ku mierczyk

Blachodachówki, bitumiczne 

p yty faliste, blachy p askie, 

gonty bitumiczne lub da-

chówki cementowe. W ród 

takiej rozmaito ci wcale 

nie atwo wybiera ... tym 

bardziej e mo e chodzi

o wydatek rz du kilkuset 

tysi cy z otych.

Pokrycie trzeba dobra  odpowiednio do na-

chylenia dachu, bo wi kszo ci materia ów 

dekarskich dotycz  w tej kwestii jakie  ogra-

niczenia, np. gontu bitumicznego ani drewnia-

nego nie mo na stosowa  na dachach o bardzo 

ma ym spadku, bo na takich d ugo le y nieg, 

a wi c wi ksze jest prawdopodobie stwo za-

stoisk wody i przecieków. 

Zawsze trzeba uwzgl dni  kszta t po aci: ma-

teria  w du ych sztywnych arkuszach trudno 

by oby u o y  na dachach z licznymi za ama-

niami czy lukarnami. Materia  musi te  by

odpowiedni do konstrukcji wi by: nie mo na 

na przyk ad u o y  dachówki ceramicznej na 

wi bie zaprojektowanej pod blachodachów-

k  – bez okre lonych przez fachowca zmian 

w konstrukcji dachu. 

Wreszcie pokrycie dachowe powinno si  do-

pasowa  do warunków otoczenia, takich jak 

zanieczyszczenia powietrza czy zacienienie: 

s ona bryza w regionach nadmorskich mo e

przyspiesza  niszczenie pokry  z blachoda-

chówki lub blachy ocynkowanej, a wysokie 

drzewa – sprzyja  rozwojowi mchów i porostów 

na zacienionych po aciach dachów pokrytych 

gontem czy dachówk  ceramiczn .
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W ankietach przeprowadzanych w naszym 

wydawnictwie na pytanie „Czym chcieliby 

Pa stwo pokry  dach?” prawie po owa budu-

j cych (48%) odpowiada, e dachówkami ce-

ramicznymi, co czwarty wybiera pokrycia 

z blachy, co szósty – dachówki cementowe, 

a co czternasty – gonty bitumiczne. 

Wybieraj c pokrycie dachowe, warto 

zwróci  uwag  na to, z czego zosta o ono wy-

konane, jakie w a ciwo ci maj  poszczegól-

ne rozwi zania, w jakich warunkach mo na

je stosowa , do jakich dachów s  przezna-

czone, jak reaguj  na warunki atmosferycz-

ne, a tak e czy s  trwa e, odporne na zmian

temperatury i wilgotno ci. Warto tak e za-

stanowi  si , czy pasuje do stylistyki domu 

i charakteru okolicznej architektury.

Okre laj c natomiast wst pne koszty po-

krycia dachu, trzeba wzi  pod uwag  nie 

tylko to, ile zap acimy za 1 m  danego mate-

ria u. Spor  cz  wydatków stanowi  b d

koszty elementów dodatkowych: dachówek 

kalenicowych, po ówkowych, g siorów, ko-

minków wentylacyjnych, i s  one tym wy -

sze, im bardziej skomplikowany kszta t ma 

dach. Dlatego koszt krycia dachu o tej samej 

powierzchni i tym samym materia em, wca-

le nie musi by  jednakowy – je li dach ma 

skomplikowany kszta t, trzeba b dzie zap a-

ci  wi cej ni  w przypadku dachu prostego.

Najwi cej za elementy dodatkowe zap a-

cimy, wybieraj c dachówki ceramiczne oraz 

cementowe. Mniej, kupuj c pokrycia z bla-

chy, a jeszcze mniej – gonty bitumiczne. 
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Dachówki ceramiczne
To bardzo trwa y mateiria , który mo e przetrwa  nawet ponad 100 

lat, odporny zarówno na mróz, jak i silne nas onecznienie, a tak-

e wahania temperatury. Jest niepodatny te  na uszkodzenia mecha-

niczne (grad, kasztany, ga zie). Dobrze t umi d wi ki i jest niepalny.

Dachówki ceramiczne mo na uk ada  na dachach wielopo acio-

wych o skomplikowanych kszta tach, tak e krzywoliniowych ta-

kich jak m.in. wole oka, poniewa  maj  niewielkie rozmiary (szero-

ko  15–25 cm, d ugo  25–40 cm).

Produkuje si  ró ne typy dachówek – zarówno tradycyjne, stoso-

wane od stuleci jak mnich-mniszka czy karpiówka, jak i nowe, na 

przyk ad p askie dachówki zak adkowe o prostok tnym kszta cie, 

przeznaczone g ównie do domów nowoczesnych. 

Dachówki ceramiczne najlepiej uk ada  na dachu o k cie nachyle-

nia po aci wynosz cym od 30˚ do 60 .̊ Je li nachylenie jest mniejsze, 

pokrycie z dachówek wymaga pe nego deskowania szczelnie pokryte-

go pap . Na dachach stromych, o pochyleniu wi kszym ni  60 ,̊ ka -

d  dachówk  trzeba mocowa  klamrami lub gwo dziami, tak by nie 

spad a pod w asnym ci arem albo poderwana przez wiatr.

Minimalny k t nachylenia po aci zale y od typu dachówek:

karpiówka: 30 ;̊

zak adkowa: 22–30 ;̊

esówka: 40 ;̊

mnich-mniszka: 40 .̊

Na dachach, które maj  nachylenie spe niaj ce podane wymaga-

nia, dachówki mo na uk ada  bez dodatkowych zabezpiecze ; na 

dachach o wi kszym nachyleniu wymagane jest dodatkowe moco-

wanie elementów. 

Bez wzgl du na k t nachylenia dachu, rodzaj dachówek, czy wy-

soko  dachu, trzeba mocowa  mechanicznie wszystkie dachówki 

szczytowe, okapowe, kalenicowe, a tak e g siory lub dachówki, któ-

re przecinaj  po a  dachu, czyli te, które znajduj  si  obok okien, ko-

minów lub koszy.

Pokrycia ceramiczne s  ci kie – masa 1 m2 pokrycia wa y od 40 do 

80 kg. Ale dzi ki temu dobrze t umi  odg osy dobiegaj ce z zewn trz – 

padaj cy deszcz lub d wi ki z pobliskiej szosy. 

Dachówki ceramiczne mog  mie  ró ne kolory. Niebarwione maj

odcie  zale ny od gliny, z której si  je wytwarza: czerwone zawdzi cza-

j  barw  zwi zkom elaza, ale mog  te  mie  odcie ó ty lub szary. 

Dachówki angobowane, czyli powlekane przed wypalaniem glin

z dodatkami uszlachetniaj cymi, maj  wi cej kolorów: mog  by ó -

te, br zowe, czarne, zielone lub niebieskie. Mog  by  tak e cieniowane. 

Dzi ki angobowaniu powierzchnia dachówek jest g adsza i odporniej-

sza na zabrudzenia.

Dachówki szkliwione maj  g adk  i l ni c  powierzchni , mog  mie

barw  naturaln  (pog bion  przez po ysk) i ró ne kolory, w tym niebie-

skie, granatowe czy czarne. Dachówki szkliwione s  bardziej odporne 

na wilgo  i zabrudzenia ni  angobowane, ale dro sze od naturalnych 

o 70–100%.

Uwaga! Dachówki mog  mie  niejednolite odcienie, nawet je li pocho-

dz  z tej samej serii produkcyjnej. Rozmieszczenie ich równomiernie na 

po aciach – tak by nie tworzy y skupisk – zapewnia adn  gr  kolorów.

Dachówki ceramiczne s atwe w konserwacji. Trzeba regularnie 

zmiata  z nich li cie czy igliwie. A raz na jaki  czas usuwa  z nich 

mchy i porosty.

Uszkodzone (np. p kni te) dachówki atwo wymieni  na nowe. 

Mo liwe jest tak e zdj cie wszystkich dachówek, np. wtedy, gdy wy-

mienia si  wi b , oczyszczenie ich i ponowne u o enie na atach.

Pokrycie z dachówki ceramicznej kosztuje od 40 do 70 z /m2. Koszt 

ten nie zawiera ceny materia ów dodatkowych oraz obróbek blachar-

skich, a tak e kosztów monta u. Pokrycie ca ego dachu b dzie tym 

kosztowniejsze, im wi cej wymaga on dachówek specjalistycznych: 

przyokapowych, ko cowych lub g siorów, które s  znacznie dro sze 

od zwyk ych. Wprawdzie mo na je zast pi  obróbkami blacharskimi, 

ale zwykle ze szkod  dla wygl du dachu. 

Dachówki cementowe
Z wygl du s  bardzo podobne do dachówek ceramicznych (na pierw-

szy rzut oka tylko eksperci potrafi  je odró ni ) i tak jak one trwa-

e, niepalne i odporne na zmiany temperatury oraz uszkodzenia me-

chaniczne. Wytwarza si  je z mieszanki cementu, piasku kwarcowego, 

wody i pigmentów. S  nieco wi ksze od dachówek ceramicznych, bo 

maj  najcz ciej 33 cm szeroko ci i 42 cm d ugo ci.

Najpopularniejsze dachówki cementowe to esówki, marsylki i p a-

skie karpiówki.

Dach pokryty dachówkami ceramicznymi zak adkowymi. Dachówki te 
maj  pojedyncze lub podwójne zamki (zak adki), dzi ki którym zwi k-
sza si  szczelno  po aci dachowej

fo
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25 z /m2

IBF 

model: podwójna rzymska
masa 1 m²: 43 kg
wymiar [szer. × d .]: 330 × 420 mm
k t nachylenia po aci: 15–90˚
kolory: ceglasty, 
czerwony, 
br zowy, 
antracytowy, 
czarny
gwaran-

cja: 30 lat

50 z /m2

MONIER (BRAAS)

model: Reviva
masa 1 m²: 49,5 kg
wymiar [szer. × d .]: 330 × 420 mm
k t nachylenia po aci: 25–45˚
kolory: ceglany, 
grafitowy rusty-
kalny
gwarancja: 

30 lat

40 z /m2

RÖBEN

model: MONZAplus – dachówka redzka 
falista plus 
masa 1 m²: 38,71 kg
wymiar [szer. × d .]: 304 × 464 mm
k t nachylenia po aci: 16–60°
kolory: miedziana angobowana, kasztano-
wa angobowana, czarnobr zowa glazuro-
wana, antracytowa angobowana
gwarancja: 30 lat 

34 z /m2

WIENERBERGER (KORAMIC)

model: Renesansowa Alegra 8 
masa 1 m2: ok. 39,2 kg/m2

wymiar [szer. × d .]:  478 × 336 mm
k t nachylenia po aci: 16/12°*
kolory: czerwona angoba, czarna angoba
gwarancja: 30 lat 

78 z /m2

AHI ROOFING

model: Milano
materia : blacha stalowa 
z posypk  alucynkow
masa 1 m²: 7 kg
wymiar [szer. × d .]: 410 × 1310 mm
k t nachylenia po aci: 17–90˚
kolory: 6 kolorów
gwarancja: 

50 lat na da-
chówk , 15 
na pow oki 

99 z /m2*

METROTILE

model: MetroShingle
materia : blacha stalowa powlekana
masa 1 m2: ok. 7 kg
wymiar [szer. × d .]: 305 × 1335 mm
k t nachylenia po aci: od 11̊
kolory: paleta 20 kolorów
gwarancja: 50 lat 
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BLACHA STALOWA Z POSYPK

Dachówki ceramiczne produkowane s  z natural-
nych materia ów – gliny, i u, wody. Nie zawieraj
adnych szkodliwych substancji. S  wytrzyma e

i zapewniaj  dobr  izolacj  dachu

fo
t.
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DACHÓWKI CEMENTOWE

DACHÓWKI CERAMICZNE

Dachówki cementowe najlepiej stosowa  na da-

chach o k cie nachylenia po aci wynosz cym 

35–45 .̊ Na dachach bardziej stromych dachówki 

trzeba dodatkowo zamocowa  drutem lub przybi

gwo dziami. Na dachach o nachyleniu mniejszym 

od zalecanego konieczne jest sztywne poszycie z de-

sek lub p yt drewnopochodnych pokrytych pap  lub 

specjaln  foli .

S  l ejsze od dachówek ceramicznych: masa 1 m2

pokrycia wa y 35–50 kg. Ale podobnie jak one s

atwe w konserwacji. Osad wapienny, który pojawia 

si  na nowych dachówkach, z czasem wyp ukuje 

si  sam. W  sprzeda y s  specjalne preparaty, któ-

re przyspieszaj  wyp ukiwanie si  osadu, ale mog

lekko zmieni  kolor dachówki. 

Dachówki cementowe, dawniej produkowane tyl-

ko w naturalnej szarej barwie, obecnie barwi si

w masie i dodatkowo maluje farbami akrylowymi 

lub – co jest nowo ci  – farbami akrylowo-polimero-

wymi, dlatego mog  mie  ró ne kolory. Pigmenty na-

turalne, u ywane do barwienia, s  nierozpuszczalne 

w wodzie, odporne na dzia anie promieni s onecz-

nych i zmiany temperatury. Pow oki akrylowe nano-

si si  na dachówk  dwu- lub trzykrotnie. Zmniejsza 

to ró nice w odcieniach dachówek i zwi ksza odpor-

no  na mróz i porastanie mchem, a powierzchni

czyni g adsz  i mniej podatn  na zabrudzenia.

Dachówki cementowe mog  by  matowe, pó ma-

towe lub z po yskiem.

S  ta sze od dachówek ceramicznych: za 1 m2

trzeba zap aci  od 25 do 35 z . Uwaga! Kwota ta do-

tyczy tylko materia u, nie za  akcesoriów, dlatego 

mo e okaza  si , e za dach pokrytego dachówk

cementowa wcale nie zap acimy mniej ni  za dach 

z dachówki ceramicznej. S  ta sze, poniewa  do 

ich produkcji nie potrzeba takich nak adów energii, 

jakie wymagane s  przy wypalaniu gliny.
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Blachodachówki
S  to niepalne, lekkie, odporne na zmien-

ne warunki atmosferyczne, atwe w monta-

u wielkowymiarowe panele wykonane z ró -

nych rodzajów blach. Blachy s  cynkowane 

i nast pnie chronione przed korozj  specjal-

nymi pow okami: 

z poliestru – blachodachówki z tymi po-

w okami s  najpopularniejsze, bo najta sze. 

Pow oki z poliestru s  cienkie i podatne na 

zarysowania, mog  te  szybko wyp owie .

S  za to produkowane w najwi kszym wybo-

rze kolorów;

z puralu – jedna z najdro szych, ale naj-

lepszych pow ok – jest bardzo odporna na 

zmienne warunki atmosferyczne, uszkodze-

nia mechaniczne i promienie UV;

z PVDF – czyli tworzywa sztucznego, 

które jest bardzo wytrzyma e i odporne na 

korozj .

Blachodachówki mog  by  wyko czone po-

sypk  mineraln  – specjalnym dodatkiem do 

pow ok. Dzi ki posypce blachodachówki s

trwa e i mniej podatne na zarysowania. Poza 

tym posypka ma w a ciwo ci, które ograni-

czaj  rozwój grzybów i ple ni. Posypki maj

ró ne kolory: od srebrzystych, miedzianych, 

ciemnoszarych, po niebieskie, zielony lub 

czerwone.

S  wi ksze od dachówek ceramicznych i ce-

mentowych. Standardowo maj  80–120 cm 

szeroko  i nawet do 15 m d ugo . Takie 

najlepiej nadaj  si  na dach o ma ym spadku 

– dwuspadowy lub ukowy. Dost pne s  te

panele d ugo ci 1 m przeznaczone na dachy 

o skomplikowanej bryle, z du a ilo ci  za a-

ma , lukarn lub okien po aciowych. Ich zasto-

sowanie zmniejsza ilo  odpadów powsta ych 

w trakcie ci cia arkuszy. Uwaga! Im bardziej 

skomplikowany dach, tym mniejsze materia y

nale y wybra  do jego krycia.

Blachodachówki najlepiej stosowa  na da-

chach o k cie nachylenia po aci od 9˚ do 90 .̊

 Sposób mocowania dachówek ceramicznych zale y
od ich rodzaju: mocuje si  je dzi ki zaczepom albo dru-
cianym klamrom, a je li zamiast zaczepów s  otwory, 
dachówki przybija si  do at

  Blachodachówka jest lekka, atwa do u o enia 
i mo e by  stosowana zarówno w nowych, jak i remon-
towanych domach

fo
t.
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Typ Charakterystyka Uk adanie
Nachylenie 

dachu

Masa 1 m2

pokrycia

Koszt 1 m2

pokrycia 

Szczególne 

zastosowanie

Karpiówka 

w skie, p askie 
bez zamków;
maj  zaczepy 
lub otwory na 

gwo dzie

pojedynczo 
– w usk od 30 

ok. 65 kg
50–60 z

dachy 
o skomplikowa-
nych kszta tach 

w koronk

Esówka, 
inaczej 

holenderka  

tradycyjne od-
miany nie maj
zamków, nowo-

czesne – tak;
mocowanie 
– na zaczepy

du a
tolerancja 

co do 
rozstawu at

od 40 
ok. 

30–45 kg
30–70 z dachy  

remontowane

Zak adkowa

zamek ze 
wszystkich 

stron zapewnia 
szczelno
pokrycia

z niewielkim 
zak adem 

od 22 ok. 50 kg 50 z brak

Najpopularniejsze dachówki ceramiczne

od 29 z /m2

PRUSZY SKI 

model: Rubin Plus
materia : blacha dwustronnie ocynkowana 
i powlekana kilkoma warstwami lakieru 
masa 1m²: 4,7 kg
wymiar [szer. × d .]: 1206 × 800–5300 mm
k t nachylenia po aci: min. 8˚
kolory: 27 kolorów podstawowych oraz 
paleta kolorów RAL
gwarancja: do 20 lat

28–46 z /m2

KROLL POLSKA

model: Syrius
materia : blacha powlekana wyko czona po-
liestrem
masa 1 m²: 4,25 kg
wymiar [szer. × d .]: 1172 × 6000 mm
k t nachylenia po aci: od 14˚
kolory: 22 kolory
gwarancja: 10–30 lat
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32 z /m²
(po ysk, blacha szwedzka)

BUDMAT

model: Sara
materia : blacha stalowa ocynkowana 
pokryta poliestrem
masa 1 m²: 4,8 kg
wymiar [szer. × d .]: 1180 × 6450 mm
k t nachylenia po aci: powy ej 9˚
kolory: 48 kolorów
gwarancja: 30 lat

BLACHODACHÓWKI
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Blachodachówki s  bardzo lekkim materia em pokryciowym: masa 

1 m2 pokrycia wa y od 1,5 do 7 kg. Ich zalet  jest tak e to, e nie wy-

magaj  konserwacji, ale co kilka lat trzeba sprawdzi , czy w pow oce 

paneli nie ma zarysowa  i ewentualnie zamalowa  je specjaln  farb .

Ceny blachodachówki zale  w najwi kszym stopniu od pow oki, 

a tak e od tego, czy jest pokryta posypk  ceramiczn .

Koszty b d  wi ksze, je li dach ma nietypow  bry , bo w czasie 

obróbki powstanie wiele odpadów. Warto zatem poszuka  takiej fir-

my, która ma w swojej ofercie blachy na wymiar – straty b d  mniej-

sze, bo firmy korzystaj  z programów komputerowych optymalizu-

j cych planowanie ci . Mo na przyj , e koszt 1 m2 paneli wynosi 

od 20 do 70 z .

Gonty bitumiczne
To arkusze modyfikowanej papy asfaltowej z posypk  mineraln , naj-

cz ciej w prostok tnych pasach d ugo ci oko o 1 m, z brzegami wyci -

tymi w kszta t trójk tów, trapezów lub sze ciok tów. Posypka jest nie 

tylko ozdob : chroni mas  asfaltow  przed przegrzaniem oraz uszko-

dzeniami mechanicznymi. Nadaje tak e gontom kolor (czerwonobr zo-

wy, czarny, br zowy, piaskowy). Uwaga! Nie nale y kupowa  gontów, 

w których spod posypki wida  czarn  mas  bitumiczn .

Ze wzgl du na to, e gonty maj  ma e wymiary zaleca si  nimi 

pokry  strome dachy o skomplikowanym kszta cie.

Gonty s  elastyczne, dlatego wymagaj  pe nego sztywnego podk adu 

z desek lub p yt OSB. atwo je przycina  i uk ada , a prawie wszystkie 

pozosta o ci po ci ciu mo na wykorzysta , dlatego po ich u o eniu po-

zostaje ma o odpadów. Gontami mo na kry  dachy prawie p askie oraz 

po acie pionowe, np. ciany lukarn, dlatego, e mog  by  stosowane na 

dachu o k cie nachylenia po aci od 3 do 90º. S  bardzo lekkie, bo masa 

1 m2 takiego poszycia wynosi od 3 do 16 kg, ale pod gonty trzeba u o y

sztywne poszycie, które wa y nawet dwa razy tyle co gont.

Ich zalet  jest to, e nie wymagaj  prawie adnej konserwacji, 

a uszkodzony gont mo na atwo wymieni  na nowy.

Gonty bitumiczne s  w miar  tanie: za 1 m2 trzeba zap aci  od 25 do 

60 z . Do tej kwoty trzeba doliczy  tak e ceny podk adów:

p yta OSB – 30 z /m2;

papa podk adowa – 5 z /m2.

Uwaga! W trakcie uk adania powstaj  odpady, które mo na wyko-

rzysta  w innym miejscu, dlatego gontów bitumicznych nie trzeba 

kupowa  z du  nadwy k .

Bitumiczne p yty faliste
P yty produkowane s  z w ókien nasyconych materia em bitumicz-

nym, trwale barwionym w masie. S  sztywne i bardzo lekkie: masa 

1 m2 pokrycia wa y oko o 3 kg, wi c atwo si  je przycina i montu-

je. Dobrze t umi  ha as. S  ca kowicie szczelne, odporne na dzia anie 

grzybów i agresywnych zwi zków chemicznych pochodz cych z za-

nieczyszczonego rodowiska. Nie gnij , nie utleniaj  si  i nie krusz ,

a do tego s  spr yste i elastyczne.

Ich zalet  jest to, e mo na je stosowa  na starych dachach, bez ko-

nieczno ci usuwania poprzedniego pokrycia. 

P yty maj  przewa nie 10 fal i d ugo  2 metrów, a szeroko  od 

0,95 m do 1,25 m. Sprawdz  si  na dachach o kacie nachylenia po aci 

wynosz cym co najmniej 11̊ .

Na dachach o skomplikowanej bryle uk ada si  je trudniej ni  gon-

ty bitumiczne. Ale za to mo na je stosowa  na dachach ukowych. 

Bitumiczne p yty faliste s  do  tanie: koszt takiego pokrycia wy-

nosi od 20 do 40 z /m2.

  Gonty bitumiczne to estetyczne, tanie i lekkie pokrycie dachowe (1 m2 da-
chówki bitumicznej wa y od 7 do 16 kg). Mog  mie  ró ne kolory i kszta ty. 
Stosuje si  je na dachach o zró nicowanym kszta cie i ka dym k cie nachyle-
nia, tak e na dachach stromych 

fo
t.

 S
c

a
la

 P
la

s
ti

c
s

fo
t.

 T
e

g
o

la

Jak porównywa  koszty? Do kosztów materia u pokryciowego trze-

ba dolicza  koszt akcesoriów i elementów dodatkowych, a tak e koszt 

podk adu, jakiego materia  wymaga. Czasami koszty elementów dodat-

kowych, na przyk ad dachówek kszta towych (g siorów, dachówek bocz-

nych, kalenicowych, wywietrzników itp.), stanowi  50% wydatków. W po-

równaniach trzeba te  uwzgl dnia  koszt uk adania pokrycia. 

Zawsze warto kupi  wi cej materia u pokryciowego, szczególnie je li 

dach ma skomplikowan  bry . Najlepiej o tego typu szacunki poprosi

sprawdzonego dekarza.

Jak wybiera  dekarza? Warto popyta  w firmach produkuj cych po-

krycia dachowe, które cz sto polecaj  wykonawców, z którymi wspó -

pracuj  od lat. Mo na te  szuka  wykonawców w hurtowniach z materia-

ami budowlanymi lub przez organizacje zrzeszaj ce firmy dekarskie, jak 

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Ma opolski Dekarz czy Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Dekarzy, Blacharzy i Cie li.

Z jakim zapasem kupowa  materia  pokryciowy? Zapas na przycina-

nie materia ów mo e by  potrzebny, gdy dach ma skomplikowany kszta t

i liczne detale, takie jak lukarny, kosze czy za amania. Jednak e s  te  ma-

teria y, z których nawet pozosta o ci po przycinaniu nadaj  si  do wyko-

rzystania. W sprawie kupowania materia u z zapasem najlepiej wi c po-

radzi  si  dekarza, który go b dzie uk ada .

Czy kupowa  w Internecie? Na stronach internetowych mo na szuka

informacji, cho  lepiej nie przyjmowa  ich bez sprawdzenia w innych ró-

d ach. Nie zalecamy natomiast kupowania materia ów w Internecie.

Jaki podk ad pod pokrycie? Pod pokrycia z papy oraz pod gonty bi-

tumiczne, a tak e pod pokrycia z blach p askich, trzeba przygotowa  de-

skowanie – czyli sztywne, pe ne poszycie z desek najlepiej czonych na 

pióro i wpust, z wodoodpornej sklejki, ewentualnie p yt OSB.

Pod dachówki, blachodachówki, blachy trapezowe oraz p yty bitumicz-

ne mo na zastosowa aty, czyli poszycie a urowe. Na atach uk ada si

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, przybite prosto-

padle do krokwi.

Przed zakupem


