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Jakie wi by dachowe stosuje si  w domach jednorodzinnych?

W domach jednorodzinnych stosuje si  wi by tradycyjne wyko-

nywane na budowie technikami ciesielkimi oraz wi by prefabry-

kowane, zamawiane w fabryce.

Najcz ciej s  to ni ej opisane konstrukcje.

Wi ba krokwiowa – najprostsza konstrukcja dachowa, stoso-

wana gdy rozpi to  mi dzy zewn trznymi cianami no nymi 

nie przekracza 7,0 m. Podstawowym elementem no nym jest para 

krokwi, po czonych ze sob  w kalenicy. Rozstaw krokwi wyno-

si przeci tnie 80–120 cm.

Wi ba krokwiowo-j tkowa – stosowana w dachach o rozpi to-

ci 5–7,5 m. Ka da para krokwi jest w niej usztywniona poziom

belk  (j tk ), umieszczon  na wysoko ci równej 2/3 d ugo ci kro-

kwi – licz c od jej dolnego oparcia. 

Wi ba p atwiowo-kleszczowa – najbardziej uniwersalny i naj-

cz ciej stosowany rodzaj wi by dachowej. Mo na j  stosowa

zarówno w dachach jedno-, jak i dwuspadowych, p askich i stro-

mych (o nachyleniu nawet 70°). Rozpi to  wi by p atwiowo-klesz-

czowej mo e si ga  16 m, jednak zalecana rozpi to  to 9–12 m. 

Najbardziej typowa konstrukcja tego typu zbudowana jest z dwóch 

rodzajów wi zarów: g ównych oraz po rednich. Wi zary g ówne 

s  rozstawione co 3–5 m i sk adaj  si  z dwóch krokwi opartych 

na p atwiach, dwóch s upów i pary kleszczy, które obejmuj  po-

zosta e elementy z dwóch stron. Dodatkowym zabezpieczeniem 

w kierunku poprzecznym s  zastrza y oraz miecze. W wi zarach 

po rednich s upów i kleszczy nie ma.

Czy i jak mo na zmieni  konstrukcj  wi by?

Mo e to by  konieczne, je li przewidzane w projekcie lekkie po-

krycie (blachodachówki, gonty bitumiczne) planujemy zast pi

na przyk ad dachówk  ceramiczn , cementow  czy strzech  lub 

gdy w dachu maj  by  wmontowane okna po aciowe albo kolek-

tory s oneczne. 

W wi bie o prostej konstrukcji wystarczy wtedy odpowiednio 

zwi kszy  przekroje krokwi i zag ci  ich rozstaw, w bardziej skom-

plikowanej trzeba zmieni  wymiary wszystkich jej elementów. 

Do zmiany konstrukcji dachu zmusza czasem trudno  kupienia 

elementów drewnianych o okre lonych przekrojach. Wprawdzie 

w takiej sytuacji mo na niekiedy u y  elementów grubszych lub 

szerszych, ale mo e si  okaza , e trudno b dzie je po czy  z in-

nymi elementami konstrukcji dachu lub domu. Zmniejszenie prze-

krojów g ównych elementów no nych wymusza zmniejszenie od-

st pów mi dzy nimi lub zag szczenie podpór. 

Uwaga! Niezale nie od zakresu zmian: ka de odst pstwo od pro-

jektu wi by wymaga zgody projektanta domu; je li trudno do nie-

go dotrze , trzeba przeprojektowanie wi by powierzy  innemu 

projektantowi z uprawnieniami. Do takich zmian nale  te :

 usuni cie s upa lub s upów, na których opieraj  si  p atwie,

 zmiana przekroju p atwi,

 zast pienie p atwi drewnianych – stalowymi,

 zmiana rozstawu krokwi dla u atwienia monta u szerszych od 

tego rozstawu okien po aciowych; je li rozstaw krokwi odpowia-

da szeroko ci okien, nie trzeba przecina  krokwi i wstawia  wy-

mianów, czyli odcinków belek, które przejm  ich obci enia.

Przekonstruowanie wi by z prefabrykowanych wi zarów dacho-

wych mo na zamówi  u ich producenta.

Konstrukcja

dachu

Najdro szym sk adnikiem dachu 

jest pokrycie. To od jego wyboru 

zale y ostateczny koszt dachu.

Wi ba dachowa to drewniana

konstrukcja no na, na której 

opiera si  ca y dach. Warto wie-

dzie , jakie s  jej rodzaje i jak jest 

zbudowana. Nale y pami ta , e

wszystkie zmiany w jej budowie 

mo e wprowadzi  tylko projektant!
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Elementy konstrukcji dachowej nosz  nazwy zwyczajowe i w ró nych 

regionach Polski mo na spotka  si  z innym ich nazewnictwem. 

Belka podwalinowa – belka na stropie, na której opieraj  si  s upy 

w dachu o konstrukcji p atwiowo-kleszczowej.

D wigar – prefabrykowany element konstrukcyjny z klejonych p yt 

OSB lub z desek po czonych cznikami stalowymi.

J tka – pozioma belka cz ca pary krokwi w oko o 1/3 ich d ugo ci 

mierzonej od szczytu. Pe ni funkcj  podpory po redniej zwi ksza-

j cej no no  krokwi. J tki maj  zwykle przekrój taki jak krokwie, 

ale mo na te  na nie u ywa  cie szych desek przybitych obustron-

nie do krokwi. J tka musi mie  dostateczn  sztywno , dlatego je-

li jest wykonana z desek, trzeba w odst pach ok. 1 m wstawi  mi -

dzy nie klocki usztywniaj ce.

Kleszcze – deski grubo ci 25–35 mm spinaj ce krokwie w konstruk-

cjach p atwiowych. Montuje si  je na poziomie p atwi; ich zada-

niem jest niedopouszczenie do rozsuni cia si  krokwi.

Krokiew – uko na belka konstrukcji dachowej. Rz d krokwi po -

czonych parami na górze tworzy górn  lini  dachu nazywan  ka-

lenic . Krokwie maj  przekrój prostok tny o stosunku szeroko ci 

do wysoko ci oko o 1:2. W za amaniach wkl s ych (koszach) po a-

ci dachowej montuje si  krokwie o wi kszym przekroju nazywane 

krokwiami koszowymi. Naro na krokiew – na wypuk ym za ama-

niu po aci dachowej – to kraw nica.

Kulawka – krokiew o zmniejszonej d ugo ci cz ca kraw nic

lub krokiew koszow  z mur at .

Miecze – sko nie ustawione belki, cz ce s upy z p atwiami, 

zmniejszaj ce rozpi to  p atwi i usztywniaj ce wi b  dachow

w kierunku pod u nym.

Mur ata – pozioma belka o przekroju kwadratowym zamocowana 

do cian i s u ca jako oparcie krokwi, które czy si  z ni  na za-

ciosy lub czniki stalowe.

P atew – pozioma belka podparta s upami, na której – mniej wi cej 

po rodku swej d ugo ci – opieraj  si  krokwie. P atwie wykonuje si

z kraw dziaków o przekroju kwadratowym lub – je li maj  przeno-

si  du e obci enia – ze stalowych belek dwuteowych.

Wiatrownica – to deska (czasami te  profilowana blacha brzego-

wa) mocowana uko nie do krokwi od spodu, zapobiegaj ca podry-

waniu pokrycia na kraw dzi dachu. 

Wi zary prefabrykowane – to gotowe wi zary, przygotowywa-

ne bezpo rednio w zak adzie wykonuj cym konstrukcje dacho-

we, dostarczone na plac budowy i montowane na przygotowanych 

podporach. 

Wi zary tradycyjne – wykonywane przez cie li z pojedynczych 

elementów na miejscu budowy.

Jakie s  elementy wi by dachowej?

pe ne deskowanie

Dach o konstrukcji p atwiowo-kleszczowejDach o konstrukcji j tkowejDach o konstrukcji krokwiowej

krokiew

belka stropowa
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ciana no na
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krokiew

pokrycie dachu
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j tka

mur ata
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strop
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s up

Czy warto si  zdecydowa  na prefabrykowan  wi b  dachow ?

Wi by prefabrykowane, zamawiane w wytwórni, przywozi si

gotowe na plac budowy. S  l ejsze ni  tradycyjne, a wi c zu ywa 

si  na nie mniej drewna, ale e s  dok adniej wykonane, mo na 

z nich zbudowa  dach o du ej rozpi to ci – bez przedzielania s u-

pami przestrzeni na poddaszu. Wykonuje si  je z drewna suszo-

nego komorowo i czterostronnie struganego, ze sfazowanymi kra-

w dziami. Takie drewno ma du o wi ksz  odporno  na korozj

biologiczn  i ogie  ni  to oferowane na sk adach. Wi b  prefa-

brykowan  montuje si  w 2–3 dni, a jej koszt nie jest du o wi k-

szy ni  tradycyjnej.

Wszystkie elementy prefabrykowanego dachu dostarczone s

na miejsce budowy 

i montowane na przy-

gotowanych podpo-

rach. Taka konstrukcja 

oszcz dza czas – umo -

liwia natychmiastowe 

wykonywanie pokry

dachowych, ocieple-

nie i pe ne obci enie 

dachu bez obawy jego 

zdeformowania.
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Na tradycyjn  wi b  dachow  u ywa si  belek, kraw dziaków, at

i desek z drewna iglastego – najcz ciej sosnowego. Zestawienie 

asortymentu i ilo ci drewna jest czasem zawarte w projekcie. Je li 

go nie ma, taki wykaz zwykle przygotowuje cie la, który b dzie 

budowa  wi b , pod warunkiem e nie zdecydujemy si  na wi -

b  prefabrykowan  – wtedy projekt przesy amy do farbryki, która 

zaprojektuje wi b  prefabrykowan  na nasz dach. 

Elementy konstrukcyjne wi by (krokwie, j tki, s upy, wi za-

ry) powinny by  wykonane z drewna klasy podanej w projekcie 

– zwykle K 27 lub K 33: liczba oznacza wytrzyma o  drewna na 

zginanie. W ma ych firmach rzadko sprzedaje si  drewno bada-

ne pod wzgl dem wytrzyma o ciowym: uznaje si  je za przydat-

ne, je li nie wida ladów zgnilizny, licznych s ków o du ej red-

nicy i wyra nych zwichrowa . P kni cia wzd u ne, zw aszcza 

grubych elementów, s  dopuszczalne i nie powoduj  wyra nego 

zmniejszenia wytrzyma o ci. Wilgotno  drewna na wi b  nie 

powinna przekracza  20%; zbyt mokre b dzie si  paczy  podczas 

wysychania i mo e deformowa  pokrycie dachu.

Drewno konstrukcyjne mo na kupi  w sk adach drzewnych, bez-

po rednio w tartaku lub u producenta elementów konstrukcji 

drewnianych. Najlepiej kupowa  drewno w firmie, która po otrzy-

maniu wykazu dostarczy materia  odpowiednio przyci ty, zaim-

pregnowany i wysuszony. 

Najskuteczniejsz  metod  ochrony drewna jest impregnacja pró -

niowo-ci nieniowa, która sprawia, e impregnat wnika g boko 

i skutecznie chro-

ni ca o  przekro-

ju elementu przed 

korozj  biologicz-

n  i owadami. 

Urz dzeniami do 

takiej impregnacji 

dysponuj  nielicz-

ne firmy i to w a-

nie w takich naj-

lepiej zamawia

drewno. 

Zabezpieczanie 

drewna przez za-

nurzanie elementów w impregnacie mo na przeprowadzi  sa-

modzielnie, ale impregnat wniknie w struktur  drewna tylko pod 

warunkiem, e jest ono dobrze wysuszone. 

Impregnacja powierzchniowa przez malowanie p dzlem lub pi-

stoletem to najmniej skuteczny sposób ochrony, zw aszcza gdy 

w drewnie s  ju  siedliska owadów.

Uwaga! Je li zdecydujemy si  na kupno drewna niezaimpregno-

wanego, nale y pami ta , e najskuteczniej impregnowa  goto-

we, obrobione elementy konstrukcji jeszcze przed jej z o eniem. 

Wa ne jest równie , by impregnowa  wszystkie otwory i miejsca 

przeci  wykonane w zabezpieczonym ju  drewnie.

Jakie drewno nadaje si  na konstrukcj
dachu i gdzie najlepiej je kupi ?

Jak mocowa  mur aty?

Mur ata to belka drewniana, która przenosi obci enie z dachu 

na ciany budynku. Przekrój mur aty jest kwadratowy i wyno-

si zazwyczaj 10 × 10–15 ×15 cm. Mur aty mocuje si  do cia-

nek kolankowych za pomoc  osadzonych w nich wcze niej ko-

tew z nagwintowanymi ko cówkami. 

Odst p mi dzy kotwami powinien wynosi  oko o 1,5 m; roz-

mieszczaj c je, trzeba zwraca  uwag , aby nie wypad y w osi 

krokwi. Przed u o eniem mur aty górn  p aszczyzn cianki ko-

lankowej trzeba wyrówna  i wypoziomowa , a nast pnie u o-

y  na niej izolacj  przeciwwilgociow  z dwóch warstw papy 

podk adowej, która b dzie chroni  drewno przed podci ga-

niem wilgoci z muru. Mur ata powinna by  u o ona równole-

gle do kraw dzi ciany.

Pod nakr tki mocuj ce mur at  podk ada si  podk adki stalo-

we du ej rednicy. cianka kolankowa jest zazwyczaj znacz-

nie d u sza ni  d ugo  dost pnych belek drewnianych, dlate-

go trzeba j czy  na d ugo ci. W po czenie, uformowane na 

zak ad, wbija si  gwo dzie lub klamr  ciesielsk . czniki me-

talowe warto zabezpieczy  farb  antykorozyjn .

Je li okap dachowy nie b dzie os oni ty od spodu podbitk , po 

zamocowaniu mur at i oparciu na nich krokwi, trzeba domuro-

wa  od zewn trz cienk ciank  zas aniaj c  mur aty do wyso-

ko ci górnej powierzchni krokwi.

fot. Petrykozy

Sposób mocowania mur aty i oparcie krokwi na mur acie

krokiew

mur ata

papa

kotew
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W mo liwie najprostszy sposób. Dlatego tradycyjne i trudne do wy-

konania z cza zast puje si  obecnie prostymi po czeniami, które 

s  wzmacniane gwo dziami lub rubami. Oczywi cie sposób cze-

nia elementów drewnianych konstrukcji ciesielskich zale y od ich 

przekroju i wzajemnego ustawienia oraz rodzaju przenoszonych ob-

ci e . Do najcz ciej stosowanych z czy nale : zak adkowe, na-

k adkowe, zaciosowe i stykowe. 

Do czenia wzd u nego (elementy u o one w jednej linii) lub k to-

wego (elementy u o one pod k tem) elementów o jednakowym prze-

kroju, np. mur at, stosowane s  z cza 

zak adkowe. Ko ce czonych cz ci s

nacinane na po ow  grubo ci, sk adane 

i zbijane gwo dziami. Z cza nak adkowe 

s u  natomiast do czenia wzd u ne-

go lub k towego elementów o jednakowej 

grubo ci bez konieczno ci wykonywa-

nia naci . Stosuje si  je jako dodatkowe 

wzmocnienie po cze  zak adkowych 

oraz w po czeniu krokwi z j tk . Dwie 

nak adki z drewna, obejmuj ce oba elementy, przenosz  obci enie 

w takim z czu. Grubo  nak adek powinna odpowiada  grubo ci -

czonych cz ci. Nak adki drewniane mog  si  jednak roz upa  pod-

czas przybijania gwo dzi, dlatego lepiej 

zastosowa  sklejk .

Je eli chodzi o z cza zaciosowe, to wy-

konywane s  one g ównie w po cze-

niach krzy owych pod ró nym k tem 

(np. krokwi z mur at  lub p atwi ). Jeden 

z elementów nacina si  w taki sposób, 

aby utworzy  oparcie na drugiej cz ci. 

Naci cie nie mo e by  g bsze ni  1/3 sze-

roko ci elementu i po po czeniu musi 

opiera  si  ca  powierzchni  na mur a-

cie. Gwo d  wbity sko nie w czonym miejscu stanowi wzmocnie-

nie z cza. Natomiast z cza stykowe, które s u  do czenia krzy o-

wego (np. s upa z p atwi ), wymagaj  jedynie wyrównania i ci cia 

kraw dzi na powierzchni czo owej jednego z elementów. Obci enie 

z cza mo e by  tylko prostopad e do niego, a przed wzajemnym prze-

suni ciem zabezpieczaj  sko nie wbite gwo dzie. 

Alternatyw  dla wspomnianych 

po cze  s  natomiast czniki 

stalowe, których zastosowanie 

znacznie upraszcza wykonywa-

nie z czy. Ró ne rodzaje cz-

ników pozwalaj  na wykonanie 

po cze  wzd u nych, k towych 

i krzy owych elementów o ró -

nych przekrojach, których nie 

trzeba dok adnie dopasowywa

do siebie. Mog  one te  s u y

do wzmacniania z czy tradycyjnych. czniki o dobranym kszta -

cie i wymiarach przybija si  gwo dziami i zwykle mocuje si  je po 

obu stronach z cza. czy  elementy mo emy równie rubami. 

W tych po czeniach obci enie 

przenoszone jest przez rub  osa-

dzon  w otworach wywierconych 

w obu elementach. Pod nakr tk

i eb ruby wk ada si  podk ad-

ki o du ej rednicy, co zapewnia 

roz o enie nacisku z cza rubo-

wego na wi ksz  powierzchni .

eby ochroni  drewno przed roz-

upaniem, z cza – te umieszczo-

ne w pobli u ko ców elementów 

– wzmacniane s  dodatkowo me-

talowymi nak adkami.

Jak wyko czy  widoczne 
elementy konstrukcji dachowej?
Elementy konstrukcji dachu, które pe ni  funkcj  dekoracyjn ,

powinny by  przed zamontowaniem ostrugane i pomalowane, 

bo inaczej w wykonanym ju  dachu trudno je b dzie wyko czy .

Najcz ciej dotyczy to krokwi szczytowych oraz j tek, a tak e nie-

os oni tych podbitk  ko cówek krokwi wzd u  okapu. Aby ko -

cówki te by y niewidoczne, wzd u  ca ego okapu nale y u o y

pe ene deskowanie. Te krokwie lub te ich ko cówki, które pozo-

stan  widoczne, trzeba czterostronnie ostruga , zukosowa  ich 

kraw dzie i kilkakrotnie pomalowa  lakierem lub lakierobejc .

Na widoczne od do u deskowanie nale y u y  ostruganych i -

czonych na pióro i wpust desek zabezpieczonych impregnatem 

lub lakierobejc .

Je li dach nie b dzie mia  sztywnego poszycia z desek, deskowa-

nie okapów w szczytach domu mo na przybi  do listwy osadzo-

nej w skosach tej ciany.
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Jak czy si  elementy konstrukcyjne dachu?

fot. Simpson Strong–Tie

Widoczne elementy konstukcji dachu powinny by

ostrugane, polakierowane lub pomalowane
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W jaki sposób 
sprawdzi  poprawno
zamontowania 
wi by?

Zacznijmy mo e od tego, kto powinien to 

skontrolowa . Najlepiej je li b dzie to de-

karz, który zajmie si  wyko czeniem da-

chu. Samodzielne sprawdzanie konstrukcji 

dachowej odradzamy: nie tylko ze wzgl -

du na niebezpiecze stwo poruszania si

na wysoko ci czy trudny dost p, ale te

dlatego, e taka kontrola wymaga du ego 

do wiadczenia. Kontroli powinno si  pod-

da  nast puj ce elementy: 

Rozstaw krokwi. Kontroluje si  go, mie-

rz c odleg o ci mi dzy nimi przy okapie 

oraz w kalenicy.

Ustawienie krokwi. Patrz c wzd u  rz -

du krokwi, mo na mniej wi cej oceni ,

czy zmontowane krokwie tworz  od góry 

równ  p aszczyzn . Bardziej wiarygodne 

b dzie sprawdzenie prostoliniowo ci usta-

wienia krokwi przez rozpi cie sznura mi -

dzy skrajnymi krokwiami. 

Z cza zaciosowe i nak adkowe. Musz

by  tak ukszta towane, aby elementy sty-

ka y si  na ca ej powierzchni po cze-

nia, a w ka dym po czeniu by  gwó d

lub ruba. 

Ko ce krokwi. Powinny by  obci te piono-

wo, z jednakowym wysuni ciem wzd u

linii prostej. 

Obej cia kominów. Przy kominie odleg o

krokwi od jego powierzchni musi wynosi

przynajmniej 15 cm i aden element drew-

niany nie mo e si  na nim opiera .

Zabezpieczenia przed wiatrem. Do cza-

su u o enia pokrycia dachowego wi ba 

powinna by  prowizorycznie usztywnio-

na sko nie przybitymi deskami.

fo
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ga Poprawno  wykonania wi by dachowej 

powinien sprawdzi  dekarz

Folie wst pnego krycia uk ada si  bez-

po rednio na krokwiach, pasami rów-

noleg ymi do okapu, z zak adem co naj-

mniej 15 cm. Szeroko  tego zak adu 

na wi kszo ci folii zaznaczona jest ko-

lorow  lini .

Bardzo wa ne jest dopilnowanie, by folia 

FWK by a u o ona w a ciw  stron  do 

góry (z napisami na wierzchu). Podczas 

uk adania powinna by  mocno napi ta 

i wst pnie przymocowana zszywkami, 

po czym przybija si  kontr aty, które 

ostatecznie mocuj  j  do krokwi. 

D ugo  kontr at powinna odpowiada

szeroko ci pasa uk adanej folii – dzi -

ki temu jest ona mocowana na bie co 

w miar  post pu prac. Równocze nie 

z uk adaniem folii powinno si  przybija

aty pod pokrycie lub te  poszycie z de-

sek, co umo liwi bezpieczne, zarówno 

dla ludzi, jak i dla folii, chodzenie po 

dachu podczas robót dekarskich. Wokó

kominów, okien dachowych i wywietrz-

ników folia powinna by  zawsze wywi-

jana do góry i przymocowana szczel-

nie ta m  samoprzylepn . Ewentualne 

rozdarcie trzeba naprawi  przez skleje-

nie zbrojon  foli  samoprzylepn . Je li 

uszkodzony fragment jest du y, nale y

przybi  lub wklei  w to miejsce nowy 

fragment folii.

Jak nale y uk ada
folie FWK?

Konstrukcja dachu 

z wysokoparoprzepuszczaln  foli  dachow

aty

kontra aty

krokiew

pokrycie

szczelina 
wentylacyjna 
pod pokryciem

izolacja termiczna

wysokoparoprzepuszczalna 
folia dachowa

Charakterystyczn  cech  folii dachowej 

(FWK – folii wst pnego krycia) jest prze-

puszczanie pary wodnej w jedn  stron

i  jednocze nie nieprzepuszczanie wody 

– w drug . Powinno si  j  uk ada  na ka -

dym dachu spadzistym, niezale nie od 

rodzaju pokrycia i przeznaczenia pod-

dasza, co uchroni je przed przeciekami 

przez niewielkie nieszczelno ci pokrycia, 

a ocieplenie dachu – przed wilgoci  wy-

kraplaj c  si  na spodzie dachu w wyni-

ku dobowych zmian temperatury. Dzi ki 

swej paroprzepuszczalno ci folia umo -

liwi te  odparowywanie wilgoci z war-

stwy ocieplaj cej, gdyby dotar a tam ona 

przez jakie  nieszczelno ci – na przyk ad

z ogrzewanych pomieszcze  poddasza. 

Na pewien czas – nawet do trzech mie-

si cy – zabezpieczy te  budynek przed 

opadami do czasu u o enia docelowego 

pokrycia dachowego. 

Wi kszo  dost pnych folii ma wyso-

k  paroprzepuszczalno , co umo liwia 

uk adanie folii bezpo rednio na ocieple-

niu, bez szczeliny wentylacyjnej mi dzy 

ni  a izolacj  ciepln  z we ny mineralnej. 

Wybieraj c foli , nale y zatem zwróci

uwag  na podawan  przez producenta 

paroprzepuszczalno : nie powinna by

ni sza ni  1000 g/(m2 × 24 h). Metody po-

miaru paroprzepuszczalno ci s  ró ne, 

dlatego bardziej precyzyjna jest informa-

cja o paroprzepuszczalno ci wzgl dnej 

oznaczanej wska nikiem Sd. Folie wyso-

koparoprzepuszczalne maj  wspó czyn-

nik Sd mniejszy ni  0,05 m. 

Je li folia b dzie tymczasowym pokry-

ciem lub b dzie u o ona pod dachów-

k , powinna mie  wysok  wytrzyma o

na uszkodzenia mechaniczne; pod po-

krycia na pe nym deskowaniu mo e by

mniej wytrzyma a. Oczywi cie, mocna fo-

lia b dzie te  bardziej odporna na uszko-

dzenia podczas robót na dachu.

Folie FWK uk ada si  na 

ka dym dachu spadzistym, 

niezale nie od rodzaju 

pokrycia i przeznaczenia 

poddasza
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Czy i kiedy 
stosowa  w dachu 
foli  wst pnego 
krycia?
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W koszach, czyli wkl s ych za amaniach 

dachu, niezb dne s  obróbki z szerokich pa-

sów blachy powlekanej (powinna si  kolory-

stycznie komponowa  z pokryciem). Coraz 

cz ciej zamiast blachy powlekanej stosuje 

si  specjalne ta my i gotowe fartuchy z ró -

nego rodzaju blach, które mo na dopaso-

wa  do rodzaju pokrycia. Nale y zwróci

uwag , aby elementy obróbek wchodzi y do-

statecznie g boko pod pokrycie, co zapo-

biegnie przeciekom przy zacinaj cym desz-

czu. Wszelkie z cza blachy powinny by

uszczelnione silikonem dekarskim. 

W szczycie dachu – montuje si  wiatrow-

niece.

Wokó  komina trzeba zamontowa  blasza-

ny ko nierz, który zakryje szczelin  mi dzy 

cian  komina a pokryciem dachu – górn

kraw d  blachy trzeba wpu ci  w rowek 

wyci ty w ciance komina lub zakry  spe-

cjaln  listw .

Dooko a okien po aciowych i w azów – tu 

funkcje obróbki blacharskiej pe ni ko nierz 

uszczelniaj cy, który dobiera si  i kupuje 

razem z oknem. 

W miejscu po czenia dachu ze cian  – 

mury nieos oni te okapem dachowym za-

bezpiecza si  obróbkami wyprofilowanymi, 

zabezpieczajacymi cian  przed sp ywa-

niem po niej wody. 

Nad rynnami niezb dne s  fartuchy nad-

rynnowe, które zapobiega  b d  wnikaniu 

wody pod pokrycie na kraw dzi dachu. 

Uwaga! O szczelno ci pokrycia cz sto de-

cyduje staranno  wykonania obróbek bla-

charskich, gdy  przecieki najcz ciej wy-

st puj  w a nie w miejscach przej cia przez 

dach kominów lub osadzenia okien po a-

ciowych.

Jakie obróbki blacharskie dachu s  niezb dne?

Pokrycie dachu uk ada si  na atach albo 

na pe nym poszyciu z desek, p yt OSB lub 

sklejki. Przed rozpocz ciem uk adania po-

krycia powinny by  gotowe kominy: wypro-

wadzone na planowan  wysoko  i wyko -

czone tynkiem albo ceg ami klinkierowymi, 

by wykonywanie tych robót nie spowodo-

wa o uszkodzenia czy cho by zabrudzenia 

gotowego pokrycia. 

Zanim rozpocznie si  uk adanie pokry-

cia, powinny by  te  wykonane obróbki 

blacharskie, osadzone okna dachowe i za-

montowane orynnowanie lub przynajmniej 

zamocowane rynajzy, czyli uchwyty pod-

trzymuj ce rynny. 

Po tych wszystkich przygotowaniach mo na

przybija aty, do których b dzie mocowa-

ne pokrycie. Ich przekrój i rozstaw dobiera 

si  do rodzaju i wymiarów elementów po-

krycia, odst pu mi dzy krokwiami, a tak-

e k ta pochylenia po aci – zgodnie z zale-

ceniami producenta pokrycia dachowego, 

które zwykle s  w do czonej do materia ów 

uproszczonej instrukcji monta u. 

Warto z niej skorzysta , nawet je li za-

trudnimy autoryzowanego wykonawc ,

by móc kontrolowa  poprawno  prowa-

dzonych robót. Na dachach o mniejszym 

spadku elementy pokrycia trzeba uk ada

z wi kszym zak adem, a wi c aty mocu-

je si  g ciej. 

Je eli pokrycie ma by  uk adane na pe -

nym deskowaniu, to nale y je wykona

z desek grubo ci 22–25 mm, p yt OSB 3 lub 

sklejki wodoodpornej grubo ci 18–22 mm. 

Deskowanie, do którego b dzie bezpo red-

nio mocowane pokrycie dachu (np. gonty 

bitumiczne), powinno by  wykonane z de-

sek przynajmniej jednostronnie struganych 

i czonych na pióro-wpust, aby powierzch-

nia poszycia by a g adka – bez widocznych, 

szpec cych dach nierówno ci. 

Poszycia arkuszowe (p yty OSB, sklejka) 

uk ada si  w taki sposób, by z cza pionowe 

w kolejnych rz dach mija y si  (jak spoiny 

w murze ceglanym), a do czenia w pozio-

mie u ywa si  specjalnych spinek. Mo na 

te  uk ada  p yty z frezowanymi kraw -

dziami, cz c je na zak ad tak, aby wr b

wy szej p yty opiera  si  na wr bie p yty 

umocowanej ni ej.

Jak przygotowa  dach pod pokrycie?

Obróbka blacharska komina

podci cie

masa 
dekarska

obróbka 
blacharska

pokrycie 
dachowe

komin

Konstrukcja dachu z deskowaniem po pokrycie 

dachowe

Konstrukcja dachu z deskowaniem z p yt

mur ata

krokiew

pe ne piaskowanie

pokrycie dachu

ciana no nastrop

pokrycie dachu sztywne poszycie

ciana no na
kotwica drewniana
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W jaki sposób nale y
ociepli  poddasze 
u ytkowe?

Dach najlepiej ociepli  we n  mineraln . Do spe nienia wy-

maga  normowych wystarczy warstwa we ny mineralnej 

grubo ci zaledwie 12 cm, ale to troch  za ma o. Obecnie 

warto uk ada  przynajmniej 2–3 warstwy we ny o cznej 

grubo ci 25–35 cm. Warto to zrobi  dla w asnego komfortu, 

a tak e dla oszcz dno ci energii cieplnej – w rezultacie pie-

ni dzy wydanych na ogrzewanie. Podczas ocieplania pod-

dasza trzeba zwróci  uwag  na wyeliminowanie wszystkich 

mostków termicznych oraz na bardzo staranne uk adanie 

zarówno we ny mineralnej, jak i wszelkich folii ochron-

nych (wiatroizolacji, paroizolacji). Prawid owo ocieplona 

po a  dachu powinna zawiera  nast puj ce warstwy:

 pokrycie dachu (dachówki, blacha, papa na deskowa-

niu, itp.)

 szczelin  wentylacyjn  szeroko ci 2,5–5cm,

 foli  wiatroizolacyjn , jako materia  dystansuj cy termo-

izolacj  od poszycia; wiatroizolacja uniemo liwia wywie-

wanie cz stek ocieplenia oraz zapobiega osiadaniu w niej 

kurzu; poniewa  wiatroizolacja styka si  bezpo rednio 

z termoizolacj , powinna by  wykonana z materia u wy-

sokoparoprzepuszczalnego,

 we n  mineraln  uk adan  we wzajemnie prostopad ych 

warstwach bez krzy owania po cze ; grubo  ka dej war-

stwy nie powinna by  mniejsza ni  8 cm,

 paroizolacj , której zadaniem jest zapobiega  zawilgoce-

niu we ny par  wodn  nap ywaj c  z wn trza domu; pa-

roizolacj  nale y uk ada  bardzo starannie, z co najmniej 

10 cm zak adem; styk dodatkowo dobrze jest sklei  ta m

samoprzylepn ; do krokwi mocuje si  foli  zszywkami, 

a wszelkie p kni cia zakleja drug  warstw  folii,

 ok adzina wewn trzna uk adana na odr bnym ruszcie 

(p yty g-k, deski boazeryjne, sklejka wodoodporna, pane-

le z PVC, itd.).

Uk ad warstw ocieplenia na poddaszu u ytkowym

pokrycie dachu
folia 
wiatrochronna

szczelina 
wentylacyjna

listwa 
dystansowa

ata

listwa 
dociskowa

krokiew paroizolacja
listwa rusztu 
dystansowego

dwie warstwy p yt 
gipsowo-kartonowych

dwie warstwy 
we ny mineralnej
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Brak folii przed u o eniem ostatecznego pokrycia dachowego jest 

powa nym b dem, je li poddasze b dzie wykorzystywane na cele 

mieszkalne, a wi c i ogrzewane. Sytuacje takie zdarzaj  si  naj-

cz ciej, gdy dach kryty jest prowizorycznie pap  na deskowaniu, 

a dopiero po pewnym czasie uk adane jest docelowe pokrycie.

W dachu bez folii FWK przestrze  nad ociepleniem po aci dacho-

wej nie b dzie wentylowana, co stwarza zagro enie zawilgoce-

niem konstrukcji dachowej i termoizolacji. 

Problem ten mo na rozwi za , mocuj c mi dzy krokwiami 3–4 

cm od spodu deskowania foli  paroprzepuszczaln . W ten sposób 

utworzy si  pustka wentylacyjna, która umo liwi odprowadzenie 

wilgoci – przez utworzon  w tym celu szczelin  wywiewn  wzd u

kalenicy po obu stronach po aci dachowej (w tym celu wycina si

tam deski poszycia i pap  na  szeroko ci ok. 4 cm), która umo liwi 

wyp yw powietrza pod g siorami. Aby ruch powietrza by  mo li-

wy, przy okapie niezb dna jest jeszcze szczelina nawiewna – cza-

sem do  trudna do wykonania, gdy  jej utworzenie mo e wyma-

ga  skucia górnej kraw dzi ciany. 

Foli  paroprzepuszczaln  mocuje si  do boku krokwi za pomo-

c  cienkich listew, zwracaj c uwag  na to, by zosta a mocno na-

ci gni ta. 

Je li rozstaw krokwi jest du y, warto do spodu deskowania przy-

bi  listewk  dystansow  (wzd u  krokwi), co uchroni foli  przed 

wybrzuszeniem si  podczas uk adania ocieplenia. 

Co zrobi  z dachem, który pokryto bez u o enia folii dachowej FWK?

Takie okno to lukarna, czyli nadbudówka w dachu z pionowym, 

fasadowym oknem. Dach lukarny wykonuje si  zwykle jako dwu-

spadowy lub dwuspadowy z naczó kiem. Zale nie od wielko ci 

i kszta tu konstrukcj  lukarny wykonuje si  z drewna lub beto-

nu zbrojonego. 

Lukarny drewniane zwykle nie s  szer-

sze ni  2 m i sk adaj  si  z ramy opar-

tej na ciance kolankowej oraz dwóch 

pogrubionych krokwi dachowych, na 

których opiera si  szkieletowa kon-

strukcja boków lukarny i jej zadasze-

nie. ciany boczne wyka cza si  od 

zewn trz panelami drewnianymi, winylowymi (sidingiem), bla-

ch  trapezow  lub gontem bitumicznym, mocowanym do poszy-

cia z p yt OSB.

Ma e lukarny – s u ce wy cznie jako do wietlenie poddasza – 

mog  si  opiera  bezpo rednio na krokwiach, w pewnej odleg o-

ci od cianki kolankowej. Takie lukarny maj  najcz ciej kszta t

pó okr g y i nazywana si  je wolim okiem. 

Szerokie lukarny, g ównie w kszta cie trapezu lub uku, buduje 

si  na elbetowej ramie wpuszczonej w ciank  kolankow . Rama 

taka musi by  ocieplona, by nie powodowa a strat ciep a, cho  jest 

to do  trudne do wykonania. Ram  tak  mo na wykona  z p yt 

OSB lub w deskowaniu traconym z p yt zr bkowo-cementowych. 

Wewn trz deskowania umieszcza si  wtedy p yty styropianowe, 

uk ada zbrojenie, po czym konstrukcj  betonuje. 

Deskowanie z p yt zr bkowo-cementowych mo na bezpo red-

nio otynkowa ; p yty OSB wyka cza si  panelami lub listwami 

drewnianymi.

Jak nazywa si  okno w dachu, maj ce w asny daszek i ciany? 
Jak si  takie okno wykonuje?

Lukarna jest elementem budynku, 

który trudno dobrze ociepli . Warto 

wi c rozwa y  rezygnacj  z jej budowy 

i zdecydowa  si  na ta sze i atwiejsze 

w monta u okna dachowe
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