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MÓJ PIERWSZY DOM

Sposób uk³adania dachówek ceramicz-

nych i cementowych jest niemal iden-

tyczny, a ewentualne ró¿nice mog¹ wyni-

kaæ jedynie z kszta³tu dachówek. Ele-

menty pokrycia kupuje siê na sztuki

i dlatego producenci czêsto podaj¹ liczbê

dachówek potrzebnych do u³o¿enia 1 m2.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dachówki

uk³ada siê w rzêdach poziomych, a kolej-

ne rzêdy z odpowiednim zak³adem – za-

le¿nie od k¹ta nachylenia dachu. Przy

mniejszych k¹tach nachylenia dachu za-

k³ady bêd¹ mia³y wieksz¹ szerokoœæ

i mo¿e siê okazaæ, ¿e ostateczna liczba

dachówek na metrze kwadratowym goto-

wego dachu bêdzie inna. Dlatego kupu-

j¹c dachówki warto pos³u¿yæ siê projek-

tem dachu, wtedy ³atwiej bêdzie ustaliæ

liczbê potrzebnych dachówek skraj-

nych (lewych i prawych), g¹siorów i in-

nych elementów uzupe³niaj¹cych. Sze-

rokoœæ po³aci dachowej powinna odpo-

wiadaæ wielokrotnoœci szerokoœci u³o-

¿onej dachówki, tak by nie trzeba by³o

przycinaæ dachówek.

Jak kupowaæ dachówki?

P okrycie uk³ada siê poziomymi rzêdami,

zaczynaj¹c od okapu. Dachówki utrzy-

muj¹ siê na dachu pod w³asnym ciê¿arem,

dlatego w zasadzie nie wymagaj¹ ¿adnego

mocowania. Jedynie dachówki skrajne po-

winny byæ przybite, co uchroni je przed po-

derwaniem przez wiatr. Podczas uk³adania

pokrycia trzeba pamiêtaæ o wstawieniu

w odpowiednich miejscach dachówek prze-

lotowych, przeznaczonych do wyprowadze-

nia ponad dach rury wentylacyjnej, anteny

lub wsporników pod ³awê kominiarsk¹. 

Akcesorii tych nie nale¿y zastêpowaæ inny-

mi elementami. Zaoszczêdziæ mo¿na zas-

têpuj¹c drogie dachówki szczytowe (skraj-

ne) obróbk¹ blacharsk¹ mocowan¹ do deski

– wiatrownicy.

Na kalenicy uk³ada siê profilowane g¹siory

mocowane zaczepami do wsporników przy-

bitych do krokwi. Pod g¹siorami trzeba

umieœciæ taœmê grzebieniow¹, która umo¿li-

wi wentylacjê przestrzeni pod dachem.

Jak uk³adaæ dachówki?

D achówki mocuje siê na ³atach przy-

bitych do kontr³at. Poszyciem da-

chu mo¿e byæ folia dachowa lub pe³ne

deskowanie z pap¹. Przekrój ³at zale¿y od

obci¹¿enia i odleg³oœci miêdzy krokwia-

mi i zwykle ma wymiary 40x50 mm lub

50x60 mm. £aty powinny byæ montowa-

ne w odstêpach zalecanych przez produ-

centa dachówki i dostosowanych do k¹ta

nachylenia po³aci dachowej – dla wiêk-

szoœci dachówek jest to 30-35 cm. Za-

miast ³aty okapowej lepiej przybiæ deskê,

wtedy pierwszy rz¹d dachówek bêdzie

oparty na wiêkszej powierzchni. Zmniej-

szy to ryzyko ich uszkodzenia pod ciê¿a-

rem gromadz¹cego siê œniegu oraz umo¿-

liwi pewniejsze zamocowanie pasa nad-

rynnowego. Deska okapowa powinna te¿

byæ o 2-3 cm wy¿sza od pozosta³ych ³at,

dziêki temu k¹t nachylenia okapu bêdzie

nieco mniejszy i wyhamuje strugi wody

sp³ywaj¹cej do rynny.

Dachówki ceramiczne i cementowe po-

winny byæ uk³adane na dachach o k¹cie

nachylenia nie mniejszym ni¿ 25-30°.

Czasem trzeba u³o¿yæ je na fragmencie

dachu o mniejszym nachyleniu, na przy-

k³ad na lukarnie. Wówczas trzeba zrobiæ

pe³ne deskowanie pokryte pap¹, a do

nich przybiæ ruszt z kontr³at i ³at.

Jakie poszycie pod dachówki?

Pokrycia dachowe
Zwieñczeniem konstrukcji domu s¹ pokrycia dochowe.

By by³y trwa³e i szczelne musz¹ byæ poprawnie u³o¿one.

Konstrukcja ddachu ppokrytego ddachówk¹ cceramiczn¹ llub ccementow¹
(wariant zz nniskoparoprzepuszczaln¹ ffoli¹ ddachow¹)

dachówki

kontr³aty

niskoparoprzepuszczalna
folia dachowa

krokiew

izolacja cieplna

³aty

szczelina wentylacyjna
miêdzy foli¹ a dachówkami

szczelina wentylacyjna miêdzy foli¹ a ociepleniem
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B lachodachówki zawsze uk³ada siê na ruszcie z kontr³at i ³at

noœnych. Jeœli pod pokryciem bêdzie folia wstêpnego kry-

cia, wystarczy przed u³o¿eniem przybiæ ³aty do kontr³at mocuj¹-

cych foliê. Na dachu z deskowaniem pokrytym pap¹ kontr³aty

przybija siê wzd³u¿ linii przebiegu krokwi. Jeœli podk³ad jest

sztywny mocuje siê je bezpoœrednio do pod³o¿a w odstêpach co

oko³o 60 cm. Przekrój ³at noœnych zale¿y od odleg³oœci miêdzy

kontr³atami. Jeœli odstêp miêdzy nimi wynosi 80-100 cm, ³aty

musz¹ mieæ przekrój o wymiarach co najmniej 50x50 mm, gdy

kontr³aty s¹ gêœciej rozstawione (co oko³o 60 cm), ³aty mog¹ byæ

cieñsze – 40x50 mm. £aty musz¹ byæ dok³adnie rozstawione,

w miejscach poziomych po³¹czeñ trzeba pod³o¿yæ klocki dystan-

sowe. Blachodachówki s¹ elementami profilowanymi o ró¿nej

g³êbokoœci przet³oczeñ i d³ugoœci powtarzalnego modu³u (wzo-

ru). Zamocowany arkusz musi opieraæ siê na ³atach w najni¿-

szych punktach, dlatego rozstawienie ³at musi odpowiadaæ d³u-

goœci modu³u przet³oczeñ konkretnej blachodachówki.

Inaczej rozmieszcza siê ³aty przy okapie i podpieraj¹ce po³¹cze-

nia poziome miêdzy arkuszami. Miêdzy pierwsz¹ a drug¹ ³at¹

okapow¹ powinna byæ odleg³oœæ o oko³o 60 mm mniejsza od

d³ugoœci modu³u przet³oczeñ. Ustawienie pierwszej ³aty zale¿y

od odleg³oœci, na jak¹ trzeba wysun¹æ blachodachówkê w sto-

sunku do orynnowania. Pod ³atê podk³ada siê klocki dystansowe

lub przybija deskê okapow¹ gruboœci odpowiadaj¹cej g³êbokoœci

przet³oczeñ poprzecznych – zwykle jest to 15-20 mm. W miej-

scach ³¹czenia poprzecznego ostatnia ³ata podpieraj¹ca ni¿szy ar-

kusz powinna byæ przesuniêta o oko³o 60 mm wy¿ej, tak by opar³

siê na niej przet³oczony brzeg blachy. W miejscu gdzie pokrycie

opiera siê na górze przet³oczenia, trzeba pod³o¿yæ pod ³aty klocki

dystansowe wysokoœci takiej, jak przy pierwszej ³acie okapowej.

Nastêpn¹ ³atê przybija siê w odleg³oœci zmniejszonej o wielkoœæ

przesuniêcia, czyli o oko³o 60 mm.

Arkusze blachodachówki uk³ada siê od okapu do kale-

nicy, a nie jak na przyk³ad dachówki rzêdami wzd³u¿

okapu. Do mocowania blachodachówek u¿ywa siê wy-

³¹cznie wkrêtów samonawiercaj¹cych, tak zwanych far-

merskich z gumow¹ podk³adk¹. Umieszcza siê je zawsze

w dole przet³oczenia po 5-6 sztuk na metr kwadratowy.

Wzd³u¿ okapu i przy kalenicy blachê mocuje siê w ka¿-

dym zag³êbieniu fali. Wkrêty trzeba poprawnie dokrêciæ –

zbyt silnie dokrêcone uniemo¿liwi¹ ruchy pokrycia wy-

wo³ane ró¿nic¹ temperatury, co mo¿e doprowadziæ do

zdeformowania blachy. Zbyt luŸno zamocowane arkusze

blachodachówki mog¹ byæ podrywane przez wiatr. Wkrê-

ty s¹ poprawnie dokrêcone, je¿eli krawêdŸ uszczelki  bê-

dzie nieznacznie wystawaæ spod ko³nierza dociskowego

wkrêtu. Po u³o¿eniu arkuszy na ca³ym dachu mocuje siê

obróbki œcian szczytowych (wiatrownice) oraz g¹siory ka-

lenicowe. W kalenicy trzeba pozostawiæ oko³o 5-centyme-

trow¹ szczelinê wentylacyjn¹ miêdzy schodz¹cymi siê po-

kryciami. Pod zakrywaj¹cym j¹ g¹siorem umieszcza siê

siatkê lub grzebieñ zabezpieczaj¹cy przed zagnie¿d¿eniem

siê ptaków. Po u³o¿onej blachodachówce mo¿na chodziæ

jedynie w miêkkim obuwiu, by nie porysowaæ pow³oki

ochronnej, jeœli ulegnie ona uszkodzeniu, trzeba to miej-

sce jak najszybciej pokryæ farb¹ zaprawkow¹.

Jak uk³adaæ blachodachówki?

W ybieraj¹c siê po blachodachówkê weŸmy ze sob¹ projekt i rzut po-

wierzchni dachu. Wiele firm dysponuje programem komputero-

wym, który dobiera optymaln¹ d³ugoœæ arkuszy blach do konkretnego

kszta³tu dachu. Dziêki temu mniej bêdzie odpadów, co mo¿e znacznie

zmniejszyæ koszt pokrycia, zw³aszcza dachu o bardzo skomplikowanej

powierzchni. Warto te¿ sprawdziæ, czy cena podawana w ofercie dotyczy

metra kwadratowego arkusza czy te¿ faktycznej powierzchni pokrytego

dachu. Ró¿nica wynosi zazwyczaj oko³o 5% i wynika z tego, ¿e arkusze

uk³ada siê na zak³ad (jego wielkoœæ zale¿y od rodzaju blachodachówek).

Nie warto te¿ kupowaæ bardzo d³ugich arkuszy, choæ ich u³o¿enie jest

mniej pracoch³onne, a gotowy dach bardziej szczelny. W praktyce arku-

sze d³u¿sze ni¿ 4-4,5 m mo¿na ³atwo uszkodziæ podczas transportu, a tak-

¿e podczas wci¹gania ich na dach. Arkusze

i tak trzeba przycinaæ przy kominie, oknach

po³aciowych lub na skosach dachów cztero-

spadowych.

Uwaga! Nie wolno ci¹æ blachodachówek –

co niestety jest nagminne – szlifierk¹ k¹tow¹.

Wysoka temperatura podczas ciêcia powodu-

je uszkodzenie pow³oki ochronnej i w ten

sposób przyspiesza korozjê blachy. Dodatko-

wo snop spadaj¹cych iskier uszkadza lakiero-

wan¹ powierzchniê. Blachê najlepiej ci¹æ no-

¿ycami lub specjalnymi wycinakami.

Jak kupowaæ blachodachówki?

fot. PPRUSZYÑSKI

Blachodachówka uu³o¿ona nna ddeskowaniu ppokrytym ppap¹

Mocowanie bblachodachówki ww ddole ffali

krokiew

blachodachówka

³ata

wkrêt

blachodachówka

³aty monta¿owe

mocowanie
blachy do lat

papa na deskowaniu

Jakie poszycie pod blachodachówki?
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G onty bitumiczne kupujemy w ilo-

œci wynikaj¹cej z powierzchni po-

krycia dachowego. Przy uk³adaniu te-

go materia³u prawie nie ma odpadów,

dlatego nie trzeba uwzglêdniaæ wiêk-

szej nadwy¿ki gontów. Paczki powin-

ny pochodziæ z jednej partii produk-

cyjnej, gdy¿ w przeciwnym razie mog¹

wyst¹piæ pewne ró¿nice kolorystyczne

w poszczególnych opakowaniach.

Oprócz podstawowego materia³u po-

kryciowego kupujemy równie¿ gonty

kalenicowe, okapowe i szczytowe,

a tak¿e elementy do obróbki wokó³

kominów czy przepustów rur wentyla-

cyjnych.

Jak kupowaæ gonty bitumiczne?

P apy uk³ada siê na sztywnym i rów-

nym pod³o¿u z desek ³¹czonych na

pióro i wpust, p³yt OSB lub sklejki. Pod

papê u³o¿on¹ jako pokrycie tymczasowe

wystarczy poszycie z desek ³¹czonych na

styk.

Kupuj¹c papê trzeba pamiêtaæ, ¿e uk³a-

da siê j¹ na zak³ad, dlatego trzeba kupiæ

oko³o 15% wiêcej papy, ni¿ wynika³oby

to z wymiarów dachu. 

Pokrycie z papy wykonuje siê jako dwu-

warstwowe – pierwsza z papy podk³ado-

wej przyklejanej lub przybijanej do pod-

³o¿a i druga – nawierzchniowa. Papy

uk³adane s¹ g³ównie na dachach o nie-

wielkim k¹cie nachylenia (do 15°)

i stropodachach betonowych. Najczê-

œciej stosuje siê papy termozgrzewalne,

przyklejane po podgrzaniu ich spodu pal-

nikiem. Do pod³o¿a drewnianego papê

przybija siê ocynkowanymi gwoŸdziami –

papiakami z podk³adkami, a skleja siê tyl-

ko z³¹cza poszczególnych pasów.

Pasy papy uk³ada siê na zak³ad szeroko-

œci co najmniej 10 cm, uwa¿aj¹c przy

tym, by nie by³o za³amañ lub pêcherzy

powietrza. Drug¹ warstwê uk³ada siê

w ten sam sposób, ale z przesuniêciem

o oko³o po³owê szerokoœci pasa. Na da-

chach spadzistych prace rozpoczyna siê

od okapu, k³ad¹c kolejne pasy w kierun-

ku kalenicy.

Jak uk³adaæ papy?

G onty bitumiczne na dachu o k¹cie nachylenia powy¿ej

20° mo¿na mocowaæ bezpoœrednio do podk³adu z de-

sek lub p³yt OSB, poni¿ej 20 stopni – trzeba u³o¿yæ papê

podk³adow¹. Takie pokrycie dachu nie wymaga wielu obró-

bek blacharskich, mo¿na je zast¹piæ profilowanymi ele-

mentami bitumicznymi, które mocuje siê na szczytach, ka-

lenicy, w pasie nadrynnowym czy wokó³ kominów i okien

dachowych. Gonty bitumiczne sprzedawane s¹ w iloœci od-

powiadaj¹cej rzeczywistej powierzchni u³o¿onego pokry-

cia. £atwo siê je montuje, wystarczy u³o¿yæ pasy gontów na

zak³ad (jego szerokoœæ jest oznaczona lini¹ na ka¿dym pa-

sie) i w zaznaczonych miejscach poszczególne pasy przybiæ

gwoŸdziami. Dodatkowe po³¹czenie zapewniaj¹ te¿ samo-

wulkanizuj¹ce siê punkty naniesione na powierzchni pasa

gontu. Dodatkow¹ zalet¹ gontów jest to, ¿e po u³o¿eniu da-

chu prawie nie ma odpadów. Potrzebne fragmenty odcina

siê no¿em, a pozosta³e mo¿na wykorzystaæ w innym miej-

scu. Wentylacjê pokrycia z gontów uk³adanych na papie

podk³adowej zapewni¹ kominki wentylacyjne montowane

w warstwie pokrycia.

Jak uk³adaæ gonty bitumiczne?

Konstrukcja ddachu ppokrytego ggontem bbitumicznym

gonty bitumiczne

krokiew

deskowanie

papa

izolacja cieplnaszczelina wentylacyjna
miêdzy deskowaniem
a izolacj¹ ciepln¹

fot. IIKO

fo
t.

 II
KO

pokrycia dachu.qxd  2007-04-26  13:09  Page 44


