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Biuro Handlowe Po∏udnie
ul. Wschodnia 26
45-449 Opole
tel.: (077) 541 20 40
fax: (077) 541 20 41

Biuro Handlowe Pó∏noc
ul. Kossaka 110, 
64-920 Pi∏a
tel.: (067) 215 33 04
fax: (067) 215 33 24

Biuro Handlowe Wschód
ul. Bydgoska 17, 
09-100 P∏oƒsk
tel.: (023) 662 80 26
fax: (023) 661 32 98

www.braas.com.pl
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Pewny dach nad g∏owàL
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szerokoÊç pokrycia

30

Dachówki Braas.
Dane techniczne.
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Modele dachówek Braas i w∏aÊciwoÊci materia∏u.

Materia∏
Do produkcji dachówek firmy
Braas u˝ywa si´ g∏ównie surow-
ców naturalnych, przede wszys-
tkim z zasobów rodzimych, takich
jak: piasek, cement i barwniki.
Dachówki sà barwione w masie 
i pokrywane dwiema warstwami
pow∏oki akrylowej. 
Od 1954 r. Braas udziela 30-letniej
gwarancji na dachówki w∏àcznie 
z odpornoÊcià na mróz.

Wskazówki
Oddychanie zapylonym powie-
trzem jest szkodliwe dla zdrowia.
Dlatego polecamy stosowanie
urzàdzeƒ do ci´cia ograniczajàcych
pylenie (np. ci´cie na mokro).
Nie nale˝y ciàç dachówek na
dachu, gdy˝ mo˝e spowodowaç to
powstanie trwa∏ych zabrudzeƒ.

Celtycka Grecka 

Dachówka z podwy˝szonym
zamkiem bocznym, harmonij-
nym falistym kszta∏tem i zaokrà-
glonà kraw´dzià dolnà.

wymiary: 330 x 420 mm

masa: ok. 4,2 kg

Dachówka z podwy˝szonym
zamkiem bocznym, szerokim
profilem Êrodkowym i zaokrà-
glonà kraw´dzià dolnà.

wymiary: 330 x 420 mm

masa: ok. 4,5 kg



3Frankfurter Podwójne-S 

Dachówka z podwy˝szonym
zamkiem bocznym, symetry-
cznym profilem i zaokràglonà
kraw´dzià dolnà.

wymiary: 330 x 420 mm

masa: ok. 4,3 kg

Dachówka z podwy˝szonym
zamkiem bocznym, asymetry-
cznym profilem i zaokràglonà
kraw´dzià dolnà.

wymiary: 332 x 420 mm

masa: ok. 4,3 kg

Staroniemiecka Tegalit

Dachówka z podwy˝szonym
zamkiem bocznym, symetry-
cznymi, pod∏u˝nymi ˝∏obieniami
i zaokràglonà kraw´dzià dolnà.

wymiary: 330 x 420 mm

masa: ok. 4,3 kg

P∏aska dachówka
zak∏adkowa.

wymiary: 330 x 420 mm

masa: ok. 5,3 kg
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Podstawy projektowania dachów

Najni˝sze zalecane pochylenie.

Za najni˝sze zalecane pochylenie
dachu przyjmuje si´ kàt nachylenia
dachu, przy którym pokrycie
zapewnia odpornoÊç na opady
deszczu. Najni˝sze zalecane
pochylenie jest okreÊlone dla
dachu nad poddaszem
nieu˝ytkowym, znajdujàcego si´ 
w normalnych warunkach klimaty-
cznych, i którego konstrukcja nie
musi spe∏niaç podwy˝szonych
wymagaƒ. Najni˝sze zalecane
pochylenie dachu uzale˝nione jest
od modelu dachówki.

Podwy˝szone wymagania stawiane
dachom wyst´pujà gdy:
- pochylenie po∏aci jest mniejsze

ni˝ najni˝sze zalecane pochylenie
- poddasze jest wykorzystane na

cele mieszkalne
- dach ma nietypowe, skompli-

kowane formy (np. wole oko)
- wyst´pujà du˝e d∏ugoÊci krokwii
- wyst´pujà szczególne warunki

klimatyczne i terenowe
Je˝eli zatem dach musi spe∏niaç
podwy˝szone wymagania, to
zale˝nie od ich liczby, musi byç
zastosowana warstwa wst´pnego
krycia o odpowiednim stopniu
szczelnoÊci. Wyró˝niamy pi´ç
stopni szczelnoÊci.

Wymagany stopieƒ szczelnoÊci warstwy wst´pnego krycia w zale˝noÊci
od liczby podwy˝szonych wymagaƒ i kàta pochylenia po∏aci.

pochylenie po∏aci

[stopnie]

< (NZP - 10º)
>_ NMP

>_ (NZP - 10º)

>_ (NZP - 6º)

>_ NZP

wymagania dla dachu (warstwy podk∏adowej)

Warunki Jedno Dwa Trzy
normalne podwy˝szone podwy˝szone podwy˝szone

wymaganie wymagania wymagania

szalunek szalunek z warstwà szalunek z warstwà szalunek z warstwà
z warstwà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà 

hydroizolacyjnà i zabudowà kontr∏at i zabudowà kontr∏at i zabudowà kontr∏at

szalunek szalunek szalunek szalunek z warstwà
z warstwà z warstwà z warstwà hydroizolacyjnà 

hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr∏at

FWK na sztywnym
FWK FWK FWK na sztywnym pod∏o˝u z uszczel-

pod∏o˝u nionymi zak∏adami

- FWK FWK FWK na sztywnym
pod∏o˝u

FWK - folia wst´pnego krycia
NZP - najni˝sze zalecane pochylenie
NMP - najni˝sze mo˝liwe pochylenie
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Opis stopnia szczelnoÊci warstwy wst´pnego krycia

FWK
Uzyskuje si´ przez u∏o˝enie folii
wst´pnego krycia na zak∏ad
bezpoÊrednio na krokwiach i przy-
mocowanie jej kontr∏atami. W tym
przypadku najcz´Êciej stosowane
sà folie o ma∏ej paroprzepuszczal-
noÊci, które powinny byç uk∏adane
z lekkim zwisem (rys. a). Je˝eli
zosta∏a zastosowana folia
wst´pnego krycia o wysokiej paro-
przepuszczalnoÊci mo˝na jà u∏o˝yç
z lekkim napi´ciem (rys. b)
Zastosowanie termoizolacji 
z zachowaniem szczeliny wentyla-
cyjnej (co ma miejsce w przypadku
zastosowania folii wst´pnego
krycia o ma∏ej paroprzepuszczal-
noÊci) nie powoduje zmiany stop-
nia szczelnoÊci (rys. c)

FWK na sztywnym pod∏o˝u
Uzyskuje si´ przez zastosowanie
pod folià wst´pnego krycia "szty-
wnego" podk∏adu, który powoduje,
˝e po∏àczenie folii na zak∏adach
jest pewniejsze. Podk∏adem mo˝e
byç deskowanie (rys. a), jednak
wtedy konieczne jest zasto-
sowanie folii, która mo˝e byç
uk∏adana na deskowaniu, np. folia
Divoroll Universal. Jako „sztywny“
podk∏ad mo˝e s∏u˝yç termoizolacja
(rys. b) je˝eli zastosujemy foli´
wysoko paroprzepuszczalnà. 
W tym przypadku mo˝emy
zastosowaç membran´ Divoroll
Pro lub Divoroll Universal.

rys. a

rys. b

rys. c

rys. a

rys. b



6 FWK na sztywnym pod∏o˝u 
z uszczelnionymi zak∏adami
Wykonywana jest identycznie jak
FWK na sztywnym pod∏o˝u z tà
ró˝nicà, ˝e dodatkowo nale˝y
uszczelniç zak∏ady pomi´dzy 
kolejnymi pasami folii.
Do uszczelnienia mo˝emy u˝yç
taÊm samoprzylepnych jedno lub
dwustronnych np. Unoroll 
i Duoroll.

Szalunek z warstwà 
hydroizolacyjnà
Ten rodzaj warstwy wst´pnego
krycia uzyskuje si´ przez u∏o˝enie
na oszalowanym pod∏o˝u mate-
ria∏ów o wysokiej hydroizola-
cyjnoÊci np. papy bitumiczne,
pow∏oki EPDM. Zak∏adki pomi´dzy
kolejnymi pasami powinny byç kle-
jone lub zgrzewane.
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Po∏aç dachu
Przy nachyleniu dachu powy˝ej 65°
ka˝da dachówka musi byç przymo-
cowana.
Na obszarach zagro˝onych silnymi
wiatrami nale˝y zamocowaç
dachówki np. przy pomocy klamer
równie˝ przy nachyleniu dachu
poni˝ej 65º.

Kraw´dzie dachu:
Wszystkie dachówki i dachówki
kszta∏towe na kraw´dziach dachu,
jak: okap, kalenica, grzbiet, za∏omy
dachu nale˝y przymocowaç.
Dachówki kszta∏towe i akcesoria
dachowe: wymagany sposób
mocowania opisany jest 
w instrukcjach monta˝u.
Dachówki Êwietliki nale˝y przymo-
cowaç do∏àczonymi do produktu
uchwytami.

Szalunek z warstwà hydroizola-
cyjnà i zabudowà kontr∏at
Warstwa wst´pnego krycia
uzyskana przez u∏o˝enie na 
oszalowanym pod∏o˝u materia∏ów 
o wysokiej hydroizolacji np. papy
bitumiczne, pow∏oki EPDM 
z uszczelnieniem zak∏adów 
i zabudowà kontr∏at.

Mocowanie dachówek



8 ¸acenie
Kontr∏aty sà wymagane gdy na
dachu zastosowano foli´ dachowà
lub deskowanie.
Ze wzgl´du na koniecznoÊç
zapewnienia w tym wypadku
dodatkowego kana∏u wentyla-
cyjnego pod dachówkà kontr∏aty
muszà mieç wysokoÊç co najmniej
24 mm. Zatem wymiary kontr∏at
powinny wynosiç co najmniej
24/48 mm.
W szczególnych wypadkach wy-
miary kontr∏at nale˝y zwi´kszyç, 
np. na terenach gdzie wyst´pujà
intensywne opady Êniegu.

¸aty
¸aty sà elementem konstruk-
cyjnym dlatego ich wymiary jak 
i klasa drewna powinny byç
okreÊlone przez projektanta.

Osiowy rozstaw krokwi
[cm]

< 70

< 80

<100

Przekrój ∏at* 
[mm]

24/48

30/50

40/60

Osiowy rozstaw krokwi
[cm]

< 75
< 90

Przekrój ∏at *
[mm]

30/50
40/60

* podane przekroje opierajà si´ na
doÊwiadczeniu. Nale˝y braç pod
uwag´ warunki wyst´pujàce na
danym terenie i przepisy budowlane.

Orientacyjne przekroje ∏at *
Dachówki profilowane

Orientacyjne przekroje ∏at *
Tegalit
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Dachówki profilowane

Odst´p ∏at Zapotrzebowanie 
[cm] dachówek [szt./m2]

33,3 - 34,5 10

31,2 - 33,2 11

Najni˝sze zalecane pochylenie po∏aci
Dla dachówek profilowanych Braas najni˝sze zalecane pochylenie po∏aci
wynosi 22º.

Granice pochylenia po∏aci dachowej.

Zapotrzebowanie / rozstaw ∏at

Pochylenie po∏aci

[stopnie] [%]

10° 17,6

<12° <21,3

<16° <28,7

<22° <40,4

>_ 22° >_ 40,4

>_ 65° >_ 214,1

Wymagania dla warstwy podk∏adowej

Warunki Jedno Dwa Trzy
normalne podwy˝szone podwy˝szone podwy˝szone

wymaganie wymagania wymagania

Najni˝sze dopuszczalne pochylenie po∏aci dachowej
dla dachówek profilowanych Braas

szalunek szalunek z warstwà szalunek z warstwà szalunek z warstwà
z warstwà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà 

hydroizolacyjnà i zabudowà kontr∏at i zabudowà kontr∏at i zabudowà kontr∏at

szalunek szalunek szalunek szalunek z warstwà
z warstwà z warstwà z warstwà hydroizolacyjnà 

hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr∏at

FWK na sztywnym
FWK FWK FWK na sztywnym pod∏o˝u z uszczel-

pod∏o˝u nionymi zak∏adami

- FWK FWK FWK na sztywnym
pod∏o˝u

Nale˝y mocowaç wszystkie dachówki
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Dachówki profilowane

Rozmierzanie po∏aci 
okap - kalenica

Zak∏adka / odst´p ∏at
Odst´py ∏at wynikajà z ró˝nicy
mi´dzy d∏ugoÊcià dachówek i
zak∏adkà, której wielkoÊç jest
uzale˝niona od kàta pochylenia
po∏aci.

ca∏kowita d∏ugoÊç pokrycia

odst´p ∏at okapu *

320

20
40

odst´py ∏at w zale˝noÊci od nachylenia dachu

Nachylenie dachu zak∏adka Odst´p ∏at

[kàt] [%] [cm] [cm]

<22° <40,4 10,0-10,8 32,0-31,2
>22° >40,4 8,5-10,8 33,5-31,2
>30° >57,7 7,5-10,8 34,5-31,2

gàsior na sucho

* W zale˝noÊci od konstrukcji
dachu, odst´p ∏at okapu 
mo˝e byç zmieniony

gàsior na zapraw´
(nie zalecane)
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Dane: 

nachylenie dachu 35°, ca∏kowita d∏ugoÊç pokrycia 8,76 m 

Rozwiàzanie:

Za∏o˝enia: odst´p ∏at okapu 32,0 cm, odleg∏oÊç górnej ∏aty od punktu szczytowego
dachu przy k∏adzeniu gàsiora na sucho 4,0 cm.

D∏ugoÊç pokrycia dachu uzyskujemy:
8,76 - 0,32 - 0,04 = 8,40 m.
D∏ugoÊç tà nale˝y równomiernie podzieliç.

Przy nachyleniu dachu 35° odst´p ∏at powinien si´ mieÊciç w zakresie 
34,5 - 31,2 cm (tabela str. 10).
Âredni odst´p wynosi ok. 33 cm = 0,33 m.

= 25,5 rz´dów.

Ustalono 25 rz´dów.
Przy 25 rz´dach otrzymujemy odst´p ∏at 

= 0,336 m = 33,6 cm.

Sprawdzanie: Rozstaw ∏at 33,6 cm zawiera si´ w dopuszczalnym obszarze 
34,5 - 31,2 cm. Ca∏kowità d∏ugoÊç pokrycia dachu: 
25 x 0,336 + 0,32 + 0,04 = 8,76 m otrzymujemy przy 25 rz´dach dachówek w∏àcznie
z rz´dem dachówek okapu i odst´pem najwy˝szej ∏aty od punktu szczytowego dachu.

Wynik:

Odst´p ∏at wynosi 33,6 cm.

Wyliczanie odst´pu ∏at (przy danej
ca∏kowitej d∏ugoÊci pokrycia)

Przyk∏ad:
wyliczanie pokrycia dachu okap-kalenica

8,40
0,33

8,40
25 
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Wyznaczanie d∏ugoÊci krokwi

Przedstawione w tabeli na stronie
13/14 d∏ugoÊci pokrycia zawierajà
ewentualne przed∏u˝enie d∏ugoÊci
pokrycia przy zastosowaniu
kontr∏at - zamieszczone w tabeli 

na stronie 12. Ca∏kowita d∏ugoÊç
pokrycia sk∏ada si´ z odst´pu ∏aty
okapu + d∏ugoÊç pokrycia 
+ odst´p ∏aty od punktu 
szczytowego.

ca∏k
owita d

∏ugoÊç p
okryc

ia

d∏ugoÊç p
okryc

ia

d∏ugoÊç k
rokwi

odst´p ∏aty
 okapu

odst´p ∏aty
 od 

punktu szc
zyto

wego

przed∏u˝enie 

przy z
asto

sowaniu 

kontra∏a
t

Przed∏u˝enie d∏ugoÊci krokwi przy zastosowaniu kontr∏at [mm]

kàt nachylenia dachu 38° 40° 42° 44° 46° 48° 50° 52° 54° 56° 58° 60°

kontr∏ata 24/48 19 20 22 23 25 27 29 31 33 36 38 42

kontr∏ata 30/50 23 25 27 29 31 33 36 38 41 44 48 52

kontr∏ata 40/60 31 34 36 39 41 44 48 51 55 59 64 69

kàt nachylenia dachu 10° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 32° 34° 36°

kontr∏ata 24/48 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kontr∏ata 30/50 5 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22

kontr∏ata 40/60 7 11 13 15 16 18 20 21 23 25 27 29
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34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,2

0,345 0,340 0,335 0,330 0,325 0,320 0,315 0,312

0,690 0,680 0,670 0,660 0,650 0,640 0,630 0,624

1,035 1,020 1,005 0,990 0,975 0,960 0,945 0,936

1,380 1,360 1,340 1,320 1,300 1,280 1,260 1,248

1,725 1,700 1,675 1,650 1,625 1,600 1,575 1,560

2,070 2,040 2,010 1,980 1,950 1,920 1,890 1,872

2,415 2,480 2,345 2,310 2,275 2,240 2,205 2,184

2,760 2,720 2,680 2,640 2,600 2,560 2,520 2,496

3,105 3,060 3,015 2,970 2,925 2,880 2,835 2,808

3,450 3,400 3,350 3,300 3,250 3,200 3,150 3,120

3,795 3,740 3,685 3,630 3,575 3,520 3,465 3,432

4,140 4,080 4,020 3,960 3,900 3,840 3,780 3,744

4,485 4,420 4,355 4,290 4,225 4,160 4,095 4,056

4,830 4,760 4,690 4,620 4,550 4,480 4,410 4,368

5,175 5,100 5,025 4,950 4,875 4,800 4,725 4,680

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 10,8

IloÊç
rz´dów
dachó-
wek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zakresy
nachylenia
dachu

D∏ugoÊç
pokrycia
[m]*

Zak∏adka
[cm]

Odst´py
∏at [cm]

1

2

3

4

5

D∏ugoÊç pokrycia z ew. przed∏u˝eniem d∏ugoÊci pokrycia
przy zastosowaniu kontr∏at, bez uwzgl´dnienia rz´du da-
chówek przy okapie i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego.

* bez uwzgl´dnienia rz´du dachówek przy okapie 
i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego
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34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,2

5,520 5,440 5,360 5,280 5,200 5,120 5,040 4,992

5,865 5,780 5,695 5,610 5,525 5,440 5,355 5,304

6,210 6,120 6,030 5,940 5,850 5,760 5,670 5,616

6,555 6,460 6,365 6,270 6,175 6,080 5,985 5,928

6,900 6,800 6,700 6,600 6,500 6,400 6,300 6,240

7,245 7,140 7,035 6,930 6,825 6,720 6,615 6,552

7,590 7,480 7,370 7,260 7,150 7,040 6,930 6,864

7,935 7,820 7,705 7,590 7,745 7,360 7,245 7,176

8,280 8,160 8,040 7,920 7,800 7,680 7,560 7,488

8,625 8,500 8,375 8,250 8,125 8,000 7,875 7,800

8,970 8,840 8,710 8,580 8,450 8,320 8,190 8,122

9,315 9,180 9,045 8,910 8,775 8,640 8,505 8,424

9,660 9,520 9,380 9,240 9,100 8,960 8,820 8,736

10,00 9,860 9,715 9,570 9,425 9,280 9,135 9,048

10,35 10,20 10,05 9,90 9,75 9,60 9,45 9,36

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 10,8

IloÊç
rz´dów
dachó-
wek

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Zakresy
nachylenia
dachu

D∏ugoÊç
pokrycia
[m]*

Zak∏adka
[cm]

Odst´py
∏at [cm]

6

7

8

9

10

* bez uwzgl´dnienia rz´du dachówek przy okapie 
i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego

D∏ugoÊç pokrycia z ew. przed∏u˝eniem d∏ugoÊci pokrycia
przy zastosowaniu kontr∏at, bez uwzgl´dnienia rz´du da-
chówek przy okapie i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego.
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Dane:

Nachylenie po∏aci 28º
Kontr∏aty 24/48 mm
Odst´p ∏at okapu 32cm
Odleg∏oÊç górnej ∏aty od punktu szczytowego dachu 4 cm
Planowana d∏ugoÊç krokwi 10,00 m

Rozwiàzanie:

d∏ugoÊç pokrycia:
10,00 - 0,32 - 0,04 = 9,64 m

w zakresie nachylenia dachu 22º - 30º w tabeli ze strony 13/14 szukamy d∏ugoÊci
pokrycia, która b´dzie najbli˝sza planowanej d∏ugoÊci pokrycia 9,64 tj. 9,60

dla d∏ugoÊci pokrycia 9,60 m potrzebne jest (wg tabeli ze strony 13/14) 30 rz´dów
dachówek przy rozstawie ∏at 32 cm, oraz dodatkowo rzàd dachówek przy okapie
przy rozstawie ∏at 32 cm
Sprawdzenie:
Przy rozstawie ∏at 32 cm potrzebne jest 30 rz´dów dachówek plus rzàd dachówek
przy okapie w rozstawie równie˝ 32 cm oraz odst´p górnej ∏aty od punktu szczy-
towego dachu 4 cm.
Ca∏kowita d∏ugoÊç pokrycia wynosi zatem:
30 x 0,32 + 0,32 + 0,04 = 9.96

Wynik:

D∏ugoÊç krokwi wynosi:

9,960 m ca∏k. d∏ugoÊç pokrycia
– 0,013 m przed∏u˝enie d∏ugoÊç pokrycia dachu 

przy kontr∏atach z tab. str. 12

9,947 m d∏ugoÊç krokwi.

Przyk∏ad: tabelaryczne ustalenie d∏ugoÊci krokwi
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Dachówki profilowane. Rozmierzanie dachu:
Szczyt - szczyt

Obliczanie szerokoÊci konstrukcji

Dachówka szczytowa (boczna)
pokrywa 80 mm wysokoÊci kon-
strukcji dachu.

Uwaga: produkowane 
sà dwa rodzaje dachówek szczy-
towych (bocznych), dla
poszczególnych zakresów
rozstawów ∏at.

Wci´cie 8,8 cm - odst´p ∏at 
od 33,5 do 34,5 cm
wci´cie 11,0 cm - odst´p ∏at
od 31,2 do 34,5 cm
(zalecany do 33,5 cm)

szerokoÊç konstrukcji dachu

kierunek krycia

tynk/izolacja

wyst´p 
szczytu 
dachutynk/izolacja

wyst´p 
szczytu 
dachu

szerokoÊç pokrycia

wymiar surowego muru

260

40

30 10 10 30

40

150 300 300 290

330 150 300 300 300

w
ci´cie



17SzerokoÊç konstrukcji dachu i iloÊç dachówek 
profilowanych w rz´dzie 

SzerokoÊç konstrukcji [m]
IloÊç dachówek w rz´dzie

0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30
2 21/2 3 31/2 4 41/2

1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,80
5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2

2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,70 3,85 4,00 4,15 4,30
10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 131/2 14 141/2

4,45 4,60 4,75 4,90 5,05 5,20 5,35 5,50 5,65 5,80
15 151/2 16 161/2 17 171/2 18 181/2 19 191/2

5,95 6,10 6,25 6,40 6,55 6,70 6,85 7,00 7,15 7,30
20 201/2 21 211/2 22 221/2 23 231/2 24 241/2

7,45 7,60 7,75 7,90 8,05 8,20 8,35 8,50 8,65 8,80
25 251/2 26 261/2 27 271/2 28 281/2 29 291/2

8,95 9,10 9,25 9,40 9,55 9,70 9,85 10,0 10,15 10,30
30 301/2 31 311/2 32 321/2 33 331/2 34 341/2

10,45 10,60 10,75 10,90 11,05 11,20 11,35 11,50 11,65 11,80
35 351/2 36 361/2 37 371/2 38 381/2 39 391/2

11,95 12,10 12,25 12,40 12,55 12,70 12,85 13,00 13,15 13,30
40 401/2 41 411/2 42 421/2 43 431/2 44 441/2

13,45 13,60 13,75 13,90 14,05 14,20 14,35 14,50 14,65 14,80
45 451/2 46 461/2 47 471/2 48 481/2 49 491/2

14,95 15,10 15,25 15,40 15,55 15,70 15,85 16,00 16,15 16,30
50 501/2 51 511/2 52 521/2 53 531/2 54 541/2

16,45 16,60 16,75 16,90 17,05 17,20 17,35 17,50 17,65 17,80
55 551/2 56 561/2 57 571/2 58 581/2 59 591/2



18 Przyk∏ad: wyliczanie szerokoÊci konstrukcji dachu
(na przyk∏adzie dachówki Frankfurter)

Dane:

Wymiar surowego muru 10 m
GruboÊç tynku 0,02 m
Planowany wyst´p szczytu dachu 0,15 m

Rozwiàzanie:

SzerokoÊç konstrukcji dachu uzyskujemy z:
10,00 m surowy mur

+ 2 x 0,02 m  = 0,04 m gruboÊç tynku
+ 2 x 0,15 m  = 0,30 m planowany wyst´p szczytu dachu
-  2 x 0,04 m  = 0,08 m gruboÊç dachówek szczytowych

10,26 m planowana szerokoÊç konstrukcji.

Z tabeli na str. 17 odczytujemy najbli˝szà wartoÊç planowanej szerokoÊci 
konstrukcji:
10,30 m przy 34,5 dachówkach w rz´dzie.

SzerokoÊç konstrukcji dachu jest szersza 4 cm od zaplanowanej. 

Nale˝y wi´c poszerzyç wyst´py szczytów dachu 2,0 cm:
0,15 m + 0,02 m = 0,17 m wyst´p szczytu dachu.

Sprawdzanie: 10,0 + 2 x 0,02+2 x 0,17 - 2 x 0,04=10,30 m.

Wynik:

SzerokoÊç konstrukcji dachu wynosi 10,30 m.

SzerokoÊç pokrycia dachu uzyskujemy (wg rys. str. 16)
10,30+2 x 0,04=10,38 m
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Tegalit

Odst´p ∏at Zapotrzebowanie 
[cm] dachówek [szt./m2]

33,3 - 34,0 10

31,2 - 33,2 11

Najni˝sze zalecane pochylenie po∏aci dla dachówek Tegalit wynosi 25º.

Granice pochylenia po∏aci dachowej.

Zapotrzebowanie / rozstaw ∏at

Pochylenie po∏aci

[stopnie] [%]

15° 26,8

< 19° < 34,4

< 25° < 46,6

>_ 25° >_ 46,6

>_ 65° >_ 214,1

Wymagania dla warstwy podk∏adowej

Warunki Jedno Dwa Trzy
normalne podwy˝szone podwy˝szone podwy˝szone

wymaganie wymagania wymagania

Najni˝sze dopuszczalne pochylenie po∏aci dachowej
dla dachówki Tegalit

szalunek szalunek szalunek szalunek z warstwà
z warstwà z warstwà z warstwà hydroizolacyjnà 

hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà hydroizolacyjnà i zabudowà kontr∏at

FWK na sztywnym
FWK FWK FWK na sztywnym pod∏o˝u z uszczel-

pod∏o˝u nionymi zak∏adami

FWK na sztywnym
- FWK FWK pod∏o˝u

Nale˝y mocowaç wszystkie dachówki
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Tegalit. Rozmierzanie po∏aci okap - kalenica

Zak∏adka / odst´p ∏at

Odst´py ∏at wynikajà z ró˝nicy
miedzy d∏ugoÊcià dachówek 
a zak∏adkà, której wielkoÊç jest
uzale˝niona od kàta pochylenia
po∏aci.

Nachylenie dachu Zak∏adka Odst´p ∏at

[kàt] [%] [cm] [cm]

<25° <46,6 10,5-10,8 31,5-31,2
>25° >46,6 9,5-10,8 32,5-31,2
>35° >70,0 8,0-10,8 34,0-31,2

Gàsior na sucho

Odst´p ∏at w
 za

le˝noÊci od nachylenia dachu

Odst´p ∏at okapu*

320 

Ca∏ko
wita d∏ugoÊç pokry

cia

* W zale˝noÊci od konstrukcji
dachu odst´p ∏aty okapu 
mo˝e byç zmieniony
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Dane:

Nachylenie dachu 27º
Ca∏kowita d∏ugoÊç pokrycia wynosi 8,68 m

Za∏o˝enia: odst´p ∏at okapu wynosi 32 cm, odst´p górnej ∏aty od punku szczytowego
dachu przy uk∏adaniu gàsiorów na sucho wynosi 4 cm 

Rozwiàzanie:

D∏ugoÊç pokrycia uzyskujemy:
8,68 - 0,32 - 0,04 = 8,32 m
d∏ugoÊç te nale˝y równomiernie podzieliç

Przy nachyleniu po∏aci dachu 27° odst´p ∏at powinien mieÊciç si´ w zakresie 31,2 -
32,5 cm (tabela str. 20)
Âredni rozstaw ∏at dla tego przedzia∏u wynosi ok. 31,8 cm
Przyj´ty rozstaw 31,8 cm
8,32 / 0,318 = 26,16 rz´dów dachówek

ustalono 26 rz´dów
przy 26 rz´dach uzyskano rozstaw ∏at 8,32 / 26 = 0,32 cm

Sprawdzenie:
Rozstaw ∏at 32 cm zawiera si´ w dopuszczalnym obszarze 31,2 - 32,5 cm. Ca∏kowita
d∏ugoÊç pokrycia dachu: 26 x 0,32 +0,32 + 0,04 = 8,68 m otrzymujemy przy 26
rz´dach dachówek plus rzàd dachówek przy okapie w∏àcznie z odst´pem najwy˝szej
∏aty od punktu szczytowego dachu.

Wynik:

Odst´p ∏at wynosi 32,0 cm

Przyk∏ad: Wyliczanie pokrycia dachu okap - kalenica
Wyliczanie odstepu ∏at (przy danej ca∏kowitej d∏ugoÊci pokrycia)
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Ustalanie d∏ugoÊci krokwi

Przedstawione w tabeli na str.
23/24 d∏ugoÊci pokrycia zawierajà
ewentualne przed∏u˝enie d∏ugoÊci
pokrycia przy zastosowaniu
kontr∏at - zamieszczone w tabeli na

str. 22. Ca∏kowita d∏ugoÊç pokrycia
sk∏ada si´ z odst´pu ∏aty okapu +
d∏ugoÊç pokrycia + odst´p ∏aty od
punktu szczytowego dachu.

ca∏k
owita d

∏ugoÊç p
okryc

ia

d∏ugoÊç p
okryc

ia

d∏ugoÊç k
rokwi

odst´p ∏aty
 okapu

odst´p ∏aty
 od 

punktu szc
zyto

wego

przed∏u˝enie 

przy z
asto

sowaniu 

kontra∏a
t

Przed∏u˝enie d∏ugoÊci krokwi przy zastosowaniu kontr∏at [mm]

kàt nachylenia dachu 38° 40° 42° 44° 46° 48° 50° 52° 54° 56° 58° 60°

kontr∏ata 24/48 19 20 22 23 25 27 29 31 33 36 38 42

kontr∏ata 30/50 23 25 27 29 31 33 36 38 41 44 48 52

kontr∏ata 40/60 31 34 36 39 41 44 48 51 55 59 64 69

kàt nachylenia dachu 10° 16° 18° 20° 22° 24° 26° 28° 30° 32° 34° 36°

kontr∏ata 24/48 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kontr∏ata 30/50 5 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 22

kontr∏ata 40/60 7 11 13 15 16 18 20 21 23 25 27 29
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34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,2

0,340 0,335 0,330 0,325 0,320 0,315 0,312

0,680 0,670 0,660 0,650 0,640 0,630 0,624

1,020 1,005 0,990 0,975 0,960 0,945 0,936

1,360 1,340 1,320 1,300 1,280 1,260 1,248

1,700 1,675 1,650 1,625 1,600 1,575 1,560

2,040 2,010 1,980 1,950 1,920 1,890 1,872

2,380 2,345 2,310 2,275 2,240 2,205 2,184

2,720 2,680 2,640 2,600 2,560 2,520 2,496

3,060 3,015 2,970 2,925 2,880 2,835 2,808

3,400 3,350 3,300 3,250 3,200 3,150 3,120

3,740 3,685 3,630 3,575 3,520 3,465 3,432

4,080 4,020 3,960 3,900 3,840 3,780 3,744

4,420 4,355 4,290 4,225 4,160 4,095 4,056

4,760 4,690 4,620 4,550 4,480 4,410 4,368

5,100 5,025 4,950 4,850 4,800 4,725 4,680

8,0 8,5 9,0 9.5 10,0 10,5 10,8

IloÊç
rz´dów
dachó-
wek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zakresy
nachylenia
dachu

D∏ugoÊç
pokrycia
[m]*

Zak∏adka
[cm]

Odst´py
∏at [cm]

1

2

3

4

5

D∏ugoÊç pokrycia z ew. przed∏u˝eniem d∏ugoÊci pokrycia
przy zastosowaniu kontr∏at, bez uwzgl´dnienia rz´du da-
chówek przy okapie i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego.

* bez uwzgl´dnienia rz´du dachówek przy okapie 
i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego
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34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,2

5,440 5,360 5,280 5,200 5,120 5,040 4,992

5,780 5,695 5,610 5,525 5,440 5,355 5,304

6,120 6,030 5,940 5,850 5,760 5,670 5,616

6,460 6,365 6,270 6,175 6,080 5,985 5,928

6,800 6,700 6,600 6,500 6,400 6,300 6,240

7,140 7,035 6,930 6,825 6,720 6,616 6,552

7,480 7,370 7,260 7,150 7,040 6,930 6,864

7,820 7,705 7,590 7,475 7,360 7,245 7,176

8,160 8,040 7,920 7,800 7,680 7,560 7,488

8,500 8,375 8,250 8,125 8,000 7,875 7,800

8,840 8,710 8,580 8,450 8,320 8,190 8,122

9,180 9,045 8,910 8,775 8,640 8,505 8,424

9,520 9,380 9,240 9,100 8,960 8,820 8,736

9,860 9,715 9,570 9,425 9,280 9,135 9,048

10,200 10,050 9,900 9,750 9,600 9,450 9,360

8,0 8,5 9,0 9.5 10,0 10,5 10,8

IloÊç
rz´dów
dachó-
wek

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Zakresy
nachylenia
dachu

D∏ugoÊç
pokrycia
[m]*

Zak∏adka
[cm]

Odst´py
∏at [cm]

6

7

8

9

10

* bez uwzgl´dnienia rz´du dachówek przy okapie 
i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego

D∏ugoÊç pokrycia z ew. przed∏u˝eniem d∏ugoÊci pokrycia
przy zastosowaniu kontr∏at, bez uwzgl´dnienia rz´du da-
chówek przy okapie i odst´pu ∏aty od punktu szczytowego.
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Tegalit. Rozmierzanie dachu szczyt - szczyt

Obliczanie szerokoÊci konstrukcji dachu.

Dachówka szczytowa Tegalit
zas∏ania 40 mm wysokoÊci kon-
strukcji dachu.
Dachówki szczytowe dost´pne sà
jako ca∏e i po∏ówkowe.
Produkowane sà z dwiema
g∏´bokoÊciami wci´cia bocznego
dla poszczególnych zakresów
rozstawu ∏at:
- wci´cie 9,3 cm - dla rozstawu ∏at
od 33,0 do 34,0 cm
- wci´cie 11,0 - dla rozstawu ∏at
31,2 do 34,0 cm (zalecane do 
33,0 cm)

w
ci´cie



26 SzerokoÊç konstrukcji dachu i iloÊç dachówek 
Tegalit w rz´dzie 

SzerokoÊç konstrukcji [m]
IloÊç dachówek w rz´dzie

0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30
2 21/2 3 31/2 4 41/2

1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,80
5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2

2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,70 3,85 4,00 4,15 4,30
10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 131/2 14 141/2

4,45 4,60 4,75 4,90 5,05 5,20 5,35 5,50 5,65 5,80
15 151/2 16 161/2 17 171/2 18 181/2 19 191/2

5,95 6,10 6,25 6,40 6,55 6,70 6,85 7,00 7,15 7,30
20 201/2 21 211/2 22 221/2 23 231/2 24 241/2

7,45 7,60 7,75 7,90 8,05 8,20 8,35 8,50 8,65 8,80
25 251/2 26 261/2 27 271/2 28 281/2 29 291/2

8,95 9,10 9,25 9,40 9,55 9,70 9,85 10,0 10,15 10,30
30 301/2 31 311/2 32 321/2 33 331/2 34 341/2

10,45 10,60 10,75 10,90 11,05 11,20 11,35 11,50 11,65 11,80
35 351/2 36 361/2 37 371/2 38 381/2 39 391/2

11,95 12,10 12,25 12,40 12,55 12,70 12,85 13,00 13,15 13,30
40 401/2 41 411/2 42 421/2 43 431/2 44 441/2

13,45 13,60 13,75 13,90 14,05 14,20 14,35 14,50 14,65 14,80
45 451/2 46 461/2 47 471/2 48 481/2 49 491/2

14,95 15,10 15,25 15,40 15,55 15,70 15,85 16,00 16,15 16,30
50 501/2 51 511/2 52 521/2 53 531/2 54 541/2

16,45 16,60 16,75 16,90 17,05 17,20 17,35 17,50 17,65 17,80
55 551/2 56 561/2 57 571/2 58 581/2 59 591/2
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Dane:

WielkoÊç powierzchni surowego muru 10 m. GruboÊç tynku 0,02 m
Planowany wyst´p szczytu dachu 0,15 m

Rozwiàzanie:

SzerokoÊç konstrukcji dachu uzyskujemy 
z nast´pujàcych obliczeƒ:

10,00 m surowy mur
+ 2 x 0,02 = 0,04 m gruboÊç tynku
+ 2 x 0,15 = 0,30 m planowany wyst´p szczytu dachu
-    2 x 0,04 = 0,08 m gruboÊç dachówek szczytowych

10,26 m planowana szerokoÊç konstrukcji
Z tabeli na str. 26 odczytujemy najbli˝szà wartoÊç
w stosunku do planowanej szerokoÊci konstrukcji: 10,30 m przy 34,5
dachówkach w rz´dzie.
SzerokoÊç konstrukcji dachu jest o 4,0 cm szersza od zaplanowanej, 
w zwiàzku z czym nale˝y powi´kszyç wyst´py szczytów dachu o 2,0 cm:
0,15 m + 0,02 m = 0,17 m wyst´p szczytu dachu.

Sprawdzenie:
10,0+2x0,02+2 x 0,17 - 2x0,04=10,30 m.

Wynik:

SzerokoÊç konstrukcji dachu wynosi 10,30 m.
SzerokoÊç pokrycia dachu uzyskujemy wg rysunku na str. 25
10,30 + 2 x0,04 = 10,38 m.

Przyk∏ad:
Obliczenie szerokoÊci konstrukcji dachu.
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Tegalit. Zasady uk∏adania dachówek

Tegalit jest uk∏adany z zastoso-
waniem dachówek normalnych 
i po∏ówkowych z przesuni´ciem
pionowych wzd∏u˝nych kraw´dzi
∏àczenia o pó∏ dachówki.

1.Dachówka podstawowa
2.Dachówka szczytowa prawa
3.Dachówka szczytowa

po∏ówkowa prawa

4.Dachówka szczytowa
po∏ówkowa lewa

5.Dachówka szczytowa lewa
6.Gàsior
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Pewny dach nad g∏owàL

Kalenica/grzbiet dachu

B
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Kalenica- grzbiet dachu

System kalenica/ grzbiet dachu
firmy Braas sk∏ada si´ z wzajemnie
dopasowanych do siebie produk-
tów, które nadajà si´ do zas-
tosowania przy grzbiecie dachu
i/lub kalenicy. Do monta˝u ∏aty
kalenicowej lub grzbietowej nadaje
si´ nowatorski wspornik GraFi-
Halter, albo tradycyjny wspornik
uniwersalny.
Idealnym rozwiàzaniem w przypad-
ku grzbietu dachu wykonywanego
na sucho jest taÊma uszczelniajà-
co- wentylacyjna Figaroll lub
Metalroll.
Gàsior poczàtkowy zapewnia este-
tyczne ukszta∏towanie poczàtku
grzbietu. ¸àcznik gàsiorów zapew-
nia estetyczne po∏àczenie
gàsiorów w miejscu zejÊcia si´
dwóch grzbietów i kalenicy. 

Wskazówka:
Nie nale˝y ciàç dachówek 
i gàsiorów na dachu, gdy˝ to mo˝e
spowodowaç powstanie trwa∏ych
zabrudzeƒ.

Zalety systemu to przede 
wszystkim:
• Zabezpieczenie przed dzia∏aniem

deszczu, Êniegu i kurzu,
• Szczególnie dobre w∏aÊciwoÊci

wentylacyjne na grzbiecie dachu
i kalenicy

• Trwa∏oÊç kolorów i odpornoÊç na
promieniowanie UV

• Integracja optyczna pokrycia
dachu jako ca∏oÊci

• Szybki monta˝
• Wykonanie w ramach jednego

systemu
• Wygodne stosowanie elementów

Gàsior Gàsior Tegalit Gàsior poczàtkowy

Denko gàsiora FirafixDenko gàsioraTegalitDenko gàsiora uniwersalne
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TaÊma uszczelniajàco-wenty-
lacyjna Metalroll

TaÊma uszczelniajàco-wenty-
lacyjna Figaroll

Wspornik do ∏at GraFi-Halter Wspornik do ∏at metalowy

TaÊma uszczelniajàco-wenty-
lacyjna do Tegalitu

Uszczelka wentylacyjna 
kalenicy

¸àcznik gàsiorów



Dolna kraw´dê w´˝szej 
strony gàsiora

Górna kraw´dê ∏aty grzbietowej

Górna kraw´dê wspornika 
GraFi-Halter

Punkt odniesienia 

0,5 cm

Wyznaczanie po∏o˝enia
górnej kraw´dzi ∏aty 
grzbietowej

Na obu kraƒcach grzbietu
oraz na jego Êrodku na∏o˝yç
gàsiory w´˝szà stronà na
najwy˝szych punktach
dachówek.

Kraw´dê górnà ∏aty grzbie-
towej wyznacza si´ mierzàc
odleg∏oÊç pomi´dzy
kraw´dzià dolnà w´˝szej
strony gàsiora a punktem
odniesienia (np. krokwià). 
Po odliczeniu 0,5 cm
(gruboÊç taÊmy uszczelniajà-
co-wentylacyjnej) uzyskuje si´
wysokoÊç po∏o˝enia górnej
kraw´dzi ∏aty grzbietowej.
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Monta˝ ∏aty kalenicowej i grzbietowej 
przy u˝yciu wsporników do ∏at. 

Zak∏adanie ∏aty grzbietowej przy u˝yciu 
wspornika do ∏at GraFi-Halter.



Mocowanie wspornika
GraFi-Halter do ∏at

Na kraƒcach grzbietu oraz
w jego Êrodku wbiç w
podk∏ad wspornik 
GraFi-Halter.

Przeciàgnàç sznur na ca∏ej
d∏ugoÊci grzbietu.

Pozosta∏e wsporniki,
rozmieszczajàc w odst´pie
ok. 60 cm zamocowaç zgod-
nie z linià sznura.
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Dolna kraw´dê w´˝szej 
strony gàsiora

Górna kraw´dê ∏aty grzbietowej

0,5 cm

Punkt odniesienia 

Górna kraw´dê wspornika 
GraFi-Halter

Zak∏adanie ∏aty grzbietowej
¸at´ u∏o˝yç na wsporniku

GraFi- Halter.
Przykr´ciç do klocka

wspornika.
¸ata grzbietowa powinna

si´gaç do ∏aty kalenicowej
dachu.

Wyznaczanie górnej 
kraw´dzi ∏aty kalenicowej

Kraw´dê górnà ∏aty kaleni-
cowej wyznacza si´ mierzàc
odleg∏oÊç mi´dzy kraw´dzià
dolnà w´˝szej strony gàsiora 
i punktem odniesienia (np.
krokiew).

Po odliczeniu 0,5 cm
(gruboÊç taÊmy uszczelniajà-
co-wentylacyjnej) uzyskuje si´
po∏o˝enie górnej kraw´dzi
∏aty kalenicowej.
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Zak∏adanie ∏aty kalenicowej przy u˝yciu 
wspornika do ∏at GraFi-Halter.



Monta˝ wsporników 
uniwersalnych na kalenicy.

Wsporniki zamocowaç 
na krokwiach lub na znajdujà-
cych si´ wzd∏u˝ krokwi
kontr∏atach. 

Wsporniki wygiàç do
ustalonego po∏o˝enia ∏aty 
i zamocowaç na kraƒcach
kalenicy.
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Podobnie jak przy grzbiecie
przeciàgnàç sznur wzd∏u˝
kalenicy i zamontowaç pozo-
sta∏e wsporniki, najlepiej przy
u˝yciu wkr´tów.

Podobnie jak przy kalenicy
post´pujemy w przypadku
monta˝u wsporników 
na grzbiecie.
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Zanim przykleimy taÊm´,
powierzchnia dachówki
powinna byç sucha i odpy-
lona.

TaÊm´ rozwinàç wzd∏u˝
∏aty grzbietowej pami´tajàc 
o zastosowaniu zak∏adki 
w miejscu zejÊcia si´ 
grzbietów.

WypoÊrodkowaç i przymo-
cowaç za pomocà np. takera.

Odcinki taÊmy ∏àczyç 
z zak∏adem min. 5 cm.
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Uk∏adanie taÊm uszczelniajàco-wentylacyjnych:
Figaroll, Metalroll



Odkleiç foli´ ochronnà
taÊmy, a jej boki dok∏adnie
dopasowaç do kszta∏tu
dachówek i przykleiç.

W pierwszym etapie
dociskaç taÊm´ na górnych
profilach dachówki.

TaÊm´ dopasowaç 
w punkcie przeci´cia si´
naro˝y z kalenicà.

Zbiegajàce si´ odcinki
taÊmy po∏àczyç ze sobà na
zak∏adk´.
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Na poczàtku grzbietu 
ustaliç po∏o˝enie pierwszego
gàsiora mocujàc klamr´
gwoêdziami lub wkr´tami.

Monta˝ gàsiorów
Gàsior osadziç wsuwajàc

jego szerszy koniec w klamr´.
Na gàsior i grzbiet na∏o˝yç

klamr´ mocujàc jà gwoêdzia-
mi lub wkr´tami przez nawier-
cone otwory.
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Analogicznie montowaç
pozosta∏e gàsiory.

Alternatywne rozwiàzanie
poczàtku grzbietu mo˝emy
wykonaç stosujàc gàsior
poczàtkowy.
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Kalenica
Do uszczelniania kalenicy 
stosujemy taÊm´ 
uszczelniajàco-wentylacyjnà
do Tegalitu.

TaÊm´ rozwinàç na ∏acie
kalenicowej.

TaÊm´ wyrównaç i przymo-
cowaç wkr´tami do ∏aty.
Grzbiet
Do uszczelniania grzbietu 
mo˝emy zastosowaç taÊm´ 
uszczelniajàco-wentylacyjnà
Metalroll.

Gàsior Tegalit
Gàsiory uk∏adaç w taki

sposób, aby przylega∏y do
siebie.

Zamocowaç przez nawier-
cony otwór do ∏aty na 
grzbiecie lub kalenicy dachu.

W gàsiorach w miejscu
przeci´cia si´ naro˝y wyko-
naç wyci´cia pod kàtem.

41

Monta˝ elementów na kalenicy i grzbiecie 
dla dachówki Tegalit



Zakoƒczenie kalenicy 
w przypadku monta˝u
denka Firafix

Na obu koƒcach kalenicy
∏ata koƒczy si´ równo 
z kraw´dzià bocznà dachówki
szczytowej.

Dla uzyskania optymalnego
po∏o˝enia denka, w miejscu
jego mocowania nale˝y 
skróciç w uszczelce górne 
dziurkowane kraw´dzie 
za pomocà no˝yc lub no˝a 
o ok. 6 cm.
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Denko Firafix na∏o˝yç 
na uszczelk´. Docisnàç do
∏aty i dachówek szczytowych.

Wyrównaç po∏o˝enie
denka i na∏o˝yç klamr´,
mocujàc obydwa elementy
wkr´tem.

Wsunàç w klamr´ pierwszy
gàsior.

Na kalenicy u∏o˝yç pozo-
sta∏e gàsiory, mocujàc je za
pomocà klamer.
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Rozwiàzanie zakoƒczenia
kalenicy – denko Firafix
nad gàsiorem

Dla uzyskania optymalnego
po∏o˝enia denka, górne
kraw´dzie uszczelki nie
wymagajà skrócenia.

Gàsiory nale˝y u∏o˝yç 
w taki sposób, aby w´˝szy
koniec gàsiora znajdowa∏ si´
2 cm przed kraw´dzià
zewn´trznà ∏aty kalenicowej.

Denko Firafix na∏o˝yç na
gàsior, wyprostowaç 
i w miejscu otworu przykr´ciç
wraz z gàsiorem do pod∏o˝a. 

Gàsiory, które w wyjàtko-
wych sytuacjach muszà
zostaç przyci´te, winny mieç
d∏ugoÊç co najmniej 1/2 stan-
dardowej d∏ugoÊci gàsiora. 

W przyci´tych gàsiorach
wywierciç otwór w odleg∏oÊci
3,5 cm od linii ci´cia. Na∏o˝yç
gàsiory i przykr´ciç do nich
denko Firafix nierdzewnymi 
wkr´tami (5x70).

44



45Monta˝ denka do gàsiorów
Denko odpowiednio dopa-

sowaç i zamocowaç pod
gàsiorem do ∏aty kalenicowej.

W przypadku gàsiora Tega-
lit post´powaç podobnie.

Denko mo˝na stosowaç 
na obydwu kraƒcach kalenicy
pod gàsiorami.

Wyznaczanie punktu 
przeci´cia kalenicy 
z grzbietem dachu

Wyznaczyç punkt przeci´-
cia kalenicy z grzbietem
nak∏adajàc gàsiory na kalenicy
i grzbietach dachu.

Gàsiory na kalenicy 
i grzbiecie podzieliç w taki
sposób, aby na ich z∏àczu
by∏o jeszcze miejsce na
przynajmniej pó∏ gàsiora.

Monta˝ ∏àcznika gàsiorów



46 Gàsiory w miejscu styku
odpowiednio dociàç, tak aby
si´ ze sobà nie styka∏y.

Na∏o˝yç ∏àcznik gàsiorów 
i wyrównaç gàsiory.

Zaznaczyç po∏o˝enie klam-
ry i wywierciç otwory 
w gàsiorach na grzbiecie.



47¸àcznik osadziç w dwóch
klamrach.

Mocowanie ∏àcznika
mo˝na dodatkowo wzmocniç
przykr´cajàc go wkr´tem do
∏aty kalenicowej.
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Pewny dach nad g∏owàL

Mocowania

B
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Mocowania

Zaczep klamrowy 
Zaczep klamrowy s∏u˝y do moco-
wania dachówek ci´tych przy 
grzbiecie i koszu dachowym. 
Bez koniecznoÊci wiercenia
otworów w dachówkach pozwala
na szybkie i pewne ich zamocowa-
nie do konstrukcji dachu 
(np. krokwi grzbietowej, ∏aty grzbie-
towej lub ∏aty noÊnej). Pozwala
znacznie usprawniç monta˝, przez
co uzyskuje si´ znaczne skrócenie 

czasu monta˝u. Zaczep przezna-
czony jest do dachówek 
o gruboÊci do 16 mm.
Monta˝ polega na nabiciu zaczepu
m∏otkiem na ci´tà kraw´dê
dachówki, co powoduje pewne
zakleszczenie si´ zaczepu na
dachówce. 
Zaczep klamrowy jest przystoso-
wany do mocowania wszystkich
dachówek profilowanych Braas.

Zaczep klamrowy Klamra do gàsiorów 
- krótka

Klamra do gàsiorów 
- d∏uga



Przyciàç dachówk´ 
na odpowiedni wymiar.

Zaczep nabiç m∏otkiem 
na ci´tà kraw´dê dachówki 
w miejscu sp∏ywu wodnego. 

Sprawdziç pewnoÊç zamo-
cowania.

Do konstrukcji dachu 
przymocowaç gwóêdê lub
wkr´t zabezpieczony 
antykorozyjnie.

Dachówk´ ci´tà z nabitym
zaczepem u∏o˝yç na dachu 
i przymocowaç do przygoto-
wanego wkr´ta lub gwoêdzia
lekko naciàgajàc drut 
mocujàcy.

51

Monta˝ na grzbiecie
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Wymierzyç i przyciàç
dachówk´ na odpowiedni
wymiar.

Przygotowaç miejsce
zamocowania klamry na
dachówce przycinajàc nosek.

Zaczep klamrowy nabiç
m∏otkiem.

Sprawdziç pewnoÊç zamo-
cowania.

U∏o˝yç taÊm´ 
uszczelniajàco-wentylacyjnà.

Zamocowaç gàsiory.

Monta˝ w obr´bie kosza dachowego



53Do konstrukcji dachu przy-
mocowaç gwóêdê lub wkr´t
zabezpieczony antykorozyjnie.

Dachówk´ ci´tà z nabitym
zaczepem u∏o˝yç na dachu 
i przymocowaç do przygo-
towanego wkr´ta lub
gwoêdzia, lekko naciàgajàc
drut mocujàcy.

Klamra do gàsiorów krótka
s∏u˝y do pewnego mocowa-
nia gàsiorów na grzbietach 
i kalenicach. Mocowanie
jednym wkr´tem wp∏ywa na
znaczne skrócenie czasu
monta˝u. Pod∏u˝ny otwór
umo˝liwia zmian´ rozstawu
gàsiorów o ok. 2 cm. U∏atwia
to dopasowanie do d∏ugoÊci
grzbietu lub kalenicy.
Monta˝
Klamr´ razem z gàsiorem
przymocowaç wkr´tem do
drewna Ø 4,5 mm (zabezpie-
czonym antykorozyjnie) do
∏aty kalenicowej lub grzbie-
towej.

Klamra do gàsiorów krótka



54 S∏u˝y do sprawdzonego 
i ∏atwego mocowania gàsio-
rów na grzbietach i kaleni-
cach. Pod∏u˝ny otwór umo˝li-
wia zmian´ rozstawu
gàsiorów o ok. 1 cm,
co u∏atwia dopasowanie do
d∏ugoÊci grzbietu lub kalenicy.

Monta˝
Klamr´ razem z gàsiorem

przymocowaç wkr´tem do
drewna Ø 4,5 mm (zabezpie-
czonym antykorozyjnie) do
∏aty kalenicowej lub grzbieto-
wej.

Cz´Êç przylegajàcà do ∏aty
kalenicowej lub grzbietowej
przymocowaç dwoma
wkr´tami.

Do mocowania dachówek do
konstrukcji dachu (do ∏at
dachowych) s∏u˝à klamry
boczne.
W ofercie Braas Polska
wyst´pujà dwa rodzaje
klamer bocznych: 

Klamra boczna - która
mo˝e byç stosowana do
wszystkich dachówek pro-
filowanych Braas.

Klamra boczna uniwersalna
- która mo˝e byç stosowana
do wszystkich dachówek pro-
filowanych Braas oraz
dachówki Tegalit.

Klamry boczne

Klamra do gàsiorów d∏uga

Klamra boczna 
- uniwersalna

Klamra boczna 



Monta˝
Klamra boczna uniwersalna

Zahaczyç klamr´ o spodnià
stron´ ∏aty.

Ruchomà cz´Êç klamry
zahaczyç za zamek boczny
dachówki.

Klamr´ naciàgnàç i zamo-
cowaç przez zagi´cie kotwy.
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Klamra boczna 
Klamr´ zahaczyç za zamek

boczny dachówki.
Drut mocujàcy odpowied-

nio ustawiç i przybiç
m∏otkiem do ∏aty.
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Pewny dach nad g∏owàL

Wy∏azy dachowe
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Przeznaczenie i zastosowanie
Wy∏azy dachowe umo˝liwiajà
wyjÊcie na dach, doÊwietlajà pod-
dasze Êwiat∏em dziennym oraz
umo˝liwiajà wentylacj´. Mogà byç
stosowane na dachach o spadku
od 10° do 55°. Montowane sà na
po∏aci zamiast czterech dachówek
bez koniecznoÊci ich docinania.
Wy∏az dachowy dopasowany do
profilu dachówki komponuje si´ 
z pokryciem i nie wymaga
dodatkowych uszczelnieƒ.

Wy∏az uniwersalny posiada elasty-
czny ko∏nierz z paskiem kleju, który
daje si´ dopasowaç do ka˝dego
profilu pokrycia dachowego.

Wymiary wewn´trzne: 
475 x 520 mm

Wy∏az dachowy uniwersalny. Wy∏az dachowy dopasowany 
do profilu dachówki.



Do góry (wersja fabryczna).
Na lewà lub prawà stron´.
Je˝eli wy∏az jest tak

umiejscowiony, ˝e okno 
w pozycji otwartej wychodzi
poza kalenic´, wtedy nale˝y
je zamontowaç z boku, 
co zapobiega zatrzaÊni´ciu
wy∏azu przez wiatr.

Wy∏az otwarty i zabezpie-
czony blokadà ràczki.
Uchylony w najwy˝szej 
pozycji umo˝liwiajàcej wenty-
lowanie pomieszczeƒ.
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Sposoby otwierania okna.



Wyciàgnàç zewn´trzne
sworznie.

Ustawiç okno w ˝àdanym
otwartym po∏o˝eniu.

Za∏o˝yç sworznie tak, aby
zapewniç wymagany sposób
otwierania.

Wyciàgnàç uchwyt 
i osadziç go przez
zatrzaÊni´cie w zaczepie.
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Zmiana sposobu otwierania okna



Zdjàç cz´Êç pokrycia 
w obr´bie otworu.

Na ∏acie zaznaczyç miejsca
po∏o˝enia wy∏azu.

SzerokoÊç wy∏azu dopa-
sowana jest do szerokoÊci
krycia dachówek.

Zdjàç wy∏az i starannie
wyciàç otwór w folii przecina-
jàc jà przez Êrodek tak, aby
powsta∏y pasy boczne
wewnàtrz otworu.

Odciàç zaznaczonà ∏at´.
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Monta˝ wy∏azu dachowego



Dla wykonania zag∏´bienia
w folii nad otworem 
okiennym odciàç kontr∏aty 
nie uszkadzajàc folii.

Obsadziç ∏at´ podpórkowà,
tak, aby jej kraƒce znajdowa∏y
si´ po bokach dachówek.

Przybiç ∏at´ podpórkowà.
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Podane wymiary opierajà si´
na doÊwiadzczeniu, 
w zwiàzku z czym nale˝y braç
pod uwag´ warunki lokalne

Schemat monta˝u wy∏azów w przypadku pokrycia
dachówkà profilowanà

Schemat monta˝u wy∏azów w przypadku pokrycia
dachówkà Tegalit

Odst´p mi´dzy
krokwiami

[cm]

<75
<90
<100

Wymiary ∏at
[mm]

24/48
30/50
40/50

Podane wymiary opierajà si´
na doÊwiadzczeniu, 
w zwiàzku z czym nale˝y braç
pod uwag´ warunki lokalne

Odst´p mi´dzy
krokwiami

[cm]

<75
<90

Wymiary ∏at

[mm]

30/50
40/60

Orientacyjne wymiary ∏at

Orientacyjne wymiary ∏at

1 - ∏ata podpórkowa w pozycji na sztorc
2 - w razie potrzeby zastosowaç 

∏at´ dla oparcia górnej ramy.

1

2

1 - ∏ata podpórkowa w pozycji na sztorc
2 - w razie potrzeby zastosowaç 

∏at´ dla oparcia górnej ramy.

1

2



Rozciàç folie po obu
stronach odst´pów
miedzykrokwiowych.

Paski folii wywinàç i zamo-
cowaç na ∏atach np. takerem.

Ponownie obsadziç okno.
Ram´ dobrze oprzeç na

∏acie podpórkowej. 
Zamocowaç Êrubami lub

gwoêdziami papowymi.
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Od spodu ko∏nierza odkleiç
pas ochronny zabezpieczajà-
cy klej.

Starannie uformowaç 
i przykleiç ko∏nierz do
wyczyszczonej i suchej
powierzchni dachówek zaczy-
najàc od górnych profili.

Uzupe∏niç pokrycie.

Odpowiednio naciàgajàc
cztery paski mocujàce, przy-
biç je do krokwi.

Przy wi´kszych odst´pach
krokwi paski mocuje si´ do
∏at.
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Przy monta˝u wy∏azu dopa-
sowanego do profilu
post´powaç tak samo jak
przy wy∏azie uniwersalnym.

Element ustalajàcy
umieÊciç w rowku wy∏azu.
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Uzupe∏niç pokrycie 
w obr´bie wy∏azu.

Monta˝ wy∏azów dachowych dopasowanych do profilu
pokrycia dachowego.
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Pewny dach nad g∏owàL

Kosz aluminiowy
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Kosz aluminiowy

Informacje o produktach
Kosz firmy Braas jest wykonany 
z blachy aluminiowej dwustronnie
malowanej. Dzi´ki wst´pnej
obróbce linii gi´cia mo˝liwe jest
wyginanie kosza bezpoÊrednio na
dachu bez koniecznoÊci zastoso-
wania dodatkowych narz´dzi.
Dzi´ki klamrom mo˝liwe jest
mocowanie zarówno na ∏aceniu 
z dodatkowymi ∏atami wspierajà-
cymi, jak te˝ na oszalowaniu
kosza.

Dane techniczne

Materia∏: aluminium wysokiej
jakoÊci.

Kolory: obustronnie lakierowany
piecowo, jedna strona czerwona,
druga ciemnobràzowa. 

Wymiary: GruboÊç materia∏u: 0,8 mm.

Waga: 1,5 kg / szt.

SzerokoÊç: 0,50 m.

D∏ugoÊç: 1,60 m.

D∏ugoÊç pokrycia: 1,50 m. 

Elementy systemu

Klamry do mocowania:
(aluminium, lakierowane piecowo) 

TaÊma do ∏àczenia koszy:
Wysokiej jakoÊci tworzywo
sztuczne, zbrojone siatkà alumi-
niowà. S∏u˝y do uszczelniania
po∏àczenia przeci´tych kraw´dzi
schodzàcych si´ koszy. Materia∏
odporny na temperatur´ i promie-
nie UV. . 

Kolory: czerwony, bràzowy, antra-
cytowy.

SzerokoÊç: ok. 14 cm 

D∏ugoÊç: rolki o d∏. 5 m

Gàbka uszczelniajàca: wykonana
jest z samoprzylepnej impregno-
wanej gàbki. Uszczelnia po∏àczenie
kosza z po∏acià dachowà. 

D∏ugoÊç: 1 m
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Klamra do mocowa-
nia koszy.

TaÊma do ∏àczenia
koszy

Gàbka do uszczelnia-
nia koszy.

Kosz aluminiowy



SzerokoÊç szalunku powin-
na wynosiç min. 26 cm 
z ka˝dej strony.

Cz´Êç koszowà wy∏o˝yç
szczelnie folià dachowà - foli´
u∏o˝yç w taki sposób, aby
nadaç jej kszta∏t koryta. 
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Monta˝ kosza



71W przypadku monta˝u
kosza bez odeskowania
cz´Êci koszowej dachu,
nale˝y miedzy ∏atami
umieÊciç dodatkowe odcinki
∏at.

Zaginanie bocznych
kraw´dzi mo˝e odbywaç si´
np. na ∏acie.

Uk∏adanie kosza



Uk∏adanie pierwszego
odcinka kosza.

Pierwszy odcinek kosza
uformowaç i u∏o˝yç na
odeskowaniu.

Ârodkowà lini´ zgi´cia
kosza ustawiç wzgl´dem osi
krokwii koszowej.

Dolnà cz´Êç dociàç i ufor-
mowaç tak, aby zapewniç
sp∏yw wody do rynny.

Monta˝ 
Kosz po obu stronach

zamocowaç przy u˝yciu
klamer, mocujàc je za
pomocà gwoêdzi lub
wkr´tów.
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Wzd∏u˝ bocznych kraw´dzi
kosza przykleiç gàbki uszczel-
niajàce, tak aby zakrywa∏y je
dachówki.

Kolejne odcinki kosza
uk∏adaç z zak∏adem 
min. 10 cm.
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Wykoƒczenie kosza 
aluminiowego w cz´Êci
kalenicowej 

Wyrównaç po∏o˝enie
kosza.

Zamocowaç przyci´te
dachówki.

Na kalenicy zamocowaç
uszczelki lub taÊmy wentyla-
cyjne Braas i na∏o˝yç gàsiory.

Miejsce styku przyci´tych
gàsiorów nale˝y uszczelniç
za pomocà taÊmy do ∏àczenia
koszy lub taÊmà Wakaflex.

Uk∏adanie taÊmy na
po∏àczenia koszy

Wyrównaç po∏o˝enie koszy. 
Po∏àczenie wykonaç z 10

mm zak∏adkà. Przed przykleje-
niem taÊmy powierzchnia
koszy w miejscu styku powin-
na byç odpylona i sucha.

Przykleiç taÊm´ dobrze
dociskajàc w wy˝∏obieniach
kosza.
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Wypuszczenie kosza na
po∏aç przy lukarnach

W razie potrzeby kosz
mo˝na lekko i ∏atwo dopa-
sowaç do kszta∏tu pokrycia
dachu przy u˝yciu np.
gumowego m∏otka, trzonka.

75



77

Pewny dach nad g∏owàL

System elementów s∏u˝àcych 
do chodzenia po dachu
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Komunikacja na dachu

System elementów s∏u˝àcych do
chodzenia po dachu Braas, zapew-
nia bezpiecznà komunikacj´ osób
przebywajàcych na dachu.

W sk∏ad tego systemu wchodzà:
dachówki wsporcze z nasadkà
betonowà lub aluminiowà, ∏awy
kominiarskie (du˝e i ma∏e) oraz
stopnie kominiarskie. ¸awy i stop-
nie kominiarskie wyprodukowane
sà z wysokogatunkowego alumi-
nium i majà specjalnà antypoÊliz-
gowà powierzchni´.

Wymiary
- ¸awa kominiarska du˝a: 
880x250 mm
- ¸awa kominiarska ma∏a: 
410x250 mm
- Stopieƒ kominiarski:
133x250 mm

Zapotrzebowanie na dachówki
wsporcze
- ¸awa kominiarska du˝a/ma∏a:
2 dachówki pod stopieƒ 
- Stopieƒ kominiarski:
1 dachówka pod stopieƒ.



79

¸awa kominiarska du˝a

Dachówka wsporcza z
nak∏adkà betonowà

Stopieƒ kominiarski z uch-
wytem

Wspornik do ∏aw
kominiarskich

¸awa kominiarska ma∏a



¸awy i stopnie kominiarskie
nale˝y rozmieÊciç na po∏aci
uwzgl´dniajàc d∏ugoÊç kroku 
i nachylenia dachu.

Przy nachyleniu dachu 
<_ 30º elementy komunikacji
po dachu nale˝y rozmieÊciç 
w ka˝dym rz´dzie dachówek.
Przy kàcie pochylenia >_ 30º
elementy te umieszczamy 
w co drugim rz´dzie
dachówek.

¸awa kominiarska du˝a:
Podczas montowania du˝ej

∏awy kominiarskiej mi´dzy
dachówkami wsporczymi
nale˝y umieÊciç dachówk´
podstawowà.

¸awa kominiarska ma∏a:
Do monta˝u ma∏ej ∏awy

kominiarskiej dachówki
wsporcze nale˝y umieÊciç
obok siebie.

Stopieƒ kominiarski moco-
wany jest na pojedynczej
dachówce wsporczej.
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Usytuowanie dachówek wsporczych



81¸ata podpórkowa
Dachówk´ wsporczà pode-

przeç dodatkowà ∏atà pod-
pórkowà w miejscu
dodatkowych nosków. 
A - odst´p mi´dzy ∏atà
dachowà i dodatkowà ∏atà
podpórkowà wynosi 230 mm
dla dachówek profilowanych 
i 190 mm dla Tegalitu.

Mocowanie dachówek
wsporczych 

Dachówk´ wsporczà przy-
mocowaç do ∏aty za pomocà
dwóch nierdzewnych
wkr´tów w miejscu przygo-
towanych otworów.

Monta˝ ∏aty podpórkowej

dodatkowa ∏ata podpórkowa

Wymiary ∏aty podpórkowej

Przekrój ∏at Przekrój ∏aty 
podpórkowej

24/48 40/60
30/50 2x24/48
40/60 60x60

lub 60/40 na sztorc



Monta˝ uchwytu na
dachówce z nak∏adkà alu-
miniowà

Odkr´ciç Êruby ze zinte-
growanà podk∏adkà. 

Uchwyt w∏o˝yç prosto-
padle w prowadnic´ i przez
obrót do góry ustawiç na
nak∏adce aluminiowej.

Wypoziomowaç przy
u˝yciu poziomicy.

W ustalonym po∏o˝eniu
przykr´ciç uchwyt Êrubami.
Uwaga: uzyskanie
poziomego u∏o˝enia mo˝liwe
jest w zakresie 15° do 52°
pochylenia po∏aci dachowej. 
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Monta˝ uchwytu



Odkr´ciç Êruby motylkowe. 
Na wypoziomowanych

uchwytach osadziç ∏aw´
kominiarskà i przykr´ciç
Êrubami motylkowymi.

Stopieƒ kominiarski posia-
da zintegrowany uchwyt 
i mocowany jest bezpoÊred-
nio na dachówce z nak∏adkà
aluminiowà lub betonowà.

W∏o˝yç stopieƒ prosto-
padle w prowadnic´ i przez
obrót do góry ustawiç na
nak∏adce aluminiowej.
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Monta˝ ∏aw kominiarskich i stopni



Przy pomocy poziomicy
ustaliç po∏o˝enie stopnia,
nast´pnie przykr´ciç go do
dachówki.

Dachówk´ z nak∏adkà
betonowà umocowaç na
po∏aci identycznie jak
dachówk´ z nak∏adkà alu-
miniowà stosujàc dodatkowà
∏at´ podpórkowà.

Monta˝ ∏aw i stopni wyko-
naç podobnie jak przy
monta˝u na dachówkach 
z nak∏adkà aluminiowà. 
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TaÊma Wakaflex 2
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Wakaflex 2

Opis produktu:
Wakaflex 2 s∏u˝y do obróbki komi-
nów, Êcian i innych elementów
przechodzàcych przez po∏aç
dachowà. Sk∏ad i odpornoÊç na
dzia∏anie promieni UV powodujà,
˝e Wakaflex 2 jest trwa∏y 
i zachowuje swój kolor.

Materia∏:
TaÊma Wakaflex wykonana jest 
z poliizobutylenu i wk∏adki z roz-
ciàgliwej siatki aluminiowej. Na
kraw´dziach bocznych naniesione
sà pasma kleju butylowego, które
skutecznie uszczelniajà po∏àczenie. 

Kolory:
czerwony, ciemnoczerwony, ciem-
noniebieski, ciemnozielony, szary,
bràzowy, antracyt, miedziany.

Uk∏adanie:
TaÊma Wakaflex mo˝e byç przygo-
towywana i uk∏adana przy pomocy
zwyk∏ych narz´dzi. Pozwala si´
plastycznie formowaç, a dzi´ki
wk∏adce z rozciàgliwej siatki alu-
miniowej dopasowuje si´ trwale 
i dok∏adnie do kszta∏tu dachu.
Dzi´ki samospajalnym
w∏aÊciwoÊciom materia∏u odpada
dodatkowe lutowanie, czy te˝
k∏opotliwe przyklejanie.

OdpornoÊç na temperatur´:
- 40° do +100° zgodnie z normà
DIN 52 133. OdpornoÊç na promie-
niowanie UV zgodnie z DIN 16726 
i DIN 16731

Wymiary:
SzerokoÊç 0,28 m. 

Listwa do Wakaflexu
Aluminiowa listwa malowana
obustronnie proszkowo, s∏u˝àca 
w po∏àczeniu z masà uszczelnia-
jàcà K do dodatkowego uszczel-
nienia górnej kraw´dzi obróbki
taÊmy Wakaflex. 

Wymiary: 
D∏ugoÊç 2,4 m
SzerokoÊç 8 cm

Kolory:
czerwony i ciemno bràzowy
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Narz´dzia s∏u˝àce do uk∏adania
taÊmy Wakaflex 2

Wakaflex mo˝e byç przygotowany 
i uk∏adany za pomocà zwyk∏ych
narz´dzi, jak na przyk∏ad:

metrówka
o∏ówek
no˝yce
wa∏eczek dociskowy

TaÊma Wakaflex 2

Listwa do Wakaflexu Masa uszczelniajàca K



Lico komina
Przed rozpocz´ciem

uk∏adania taÊmy Wakaflex
osuszyç i oczyÊciç pod∏o˝e.

Odmierzyç odpowiednià
d∏ugoÊç taÊmy, roz∏o˝yç jà na
czystym podk∏adzie.

Odci´ty pas zagiàç 
i przy∏o˝yç do komina.

Linia zagi´cia wypada
zawsze przy górnych
kraw´dziach dachówek.
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Monta˝ taÊmy Wakaflex 2 w obr´bie komina.



Z górnego wywini´cia
taÊmy odkleiç foli´ ochronnà.

TaÊm´ przykleiç do komi-
na.

Z dolnego fragmentu
taÊmy odkleiç foli´ ochronnà.

TaÊm´ wyrównaç na
powierzchni dachówek.
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TaÊm´ dok∏adnie i staran-
nie przykleiç do dachówek.

W za∏omie nie dopa-
sowywaç do powierzchni
dachówek.

Wakaflex naciàç po bokach
pod kàtem ok. 45° do miejsca
∏àczenia z naro˝nikiem komi-
na.

Rozci´te kraw´dzie taÊmy
przykleiç po bokach komina.
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plus 1

D∏ugoÊç ca∏kowita

D∏ugoÊç do boku koƒca

0 –
 15 cm

Cz´Êç boczna
Zgodnie z rysunkiem okre-

Êliç d∏ugoÊç bocznych
odcinków. 

Ustaliç wysokoÊç wywi-
ni´cia taÊmy na bocznà cz´Êç
komina. Nast´pnie taÊm´
zagiàç i przykleiç do
dachówek i komina.

Wywini´tà cz´Êç bocznego
pasa Wakaflexu, wystajàcà
poza lico komina - naciàç do
miejsca styku komina 
z po∏acià tak, aby taÊma
zachodzi∏a na przednià cz´Êç
komina na szerokoÊç 
2 - 3 cm.

Ci´cie dochodzi a˝ do linii
zgi´cia cz´Êci bocznej.
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Odciàç fragment taÊmy
zachodzàcy na po∏aç.

Przykleiç po∏àczone 
na zak∏ad pasy taÊmy.

Szczególnie starannie
wykonaç t´ czynnoÊç 
na naro˝nikach.
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Wystajàcy boczny pas
taÊmy rozciàç pod kàtem do
naro˝nika komina.

Naci´cie wykonaç do punk-
tu przeci´cia linii zgi´cia
cz´Êci bocznej z tylnà
kraw´dzià naro˝nika komina.

Górnà cz´Êç rozci´tego
ràbka zawinàç na komin 
i przykleiç.

Po∏àczenie tylnej cz´Êci
komina z po∏acià dachu 

Dwa odcinki taÊmy
Wakaflex roz∏o˝yç na równej
powierzchni i po∏àczyç 
ze sobà na zak∏ad szerokoÊci 
ok. 5 cm. Miejsce zak∏adu
dok∏adnie wyg∏adziç rolkà
dociskowà.
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TaÊm´ Wakaflex u∏o˝yç 
w miejscu styku komina 
z pokryciem.

Staranie dopasowaç jà do
za∏omu i przykleiç do komina.

W za∏omie nie dopa-
sowywaç taÊmy do profilu
dachówek.

Na odcinku, na którym
dachówki zachodzà na taÊm´,
nale˝y jà dopasowaç do pro-
filu dachówek i starannie
przykleiç.
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Naro˝niki tylnej cz´Êci 
komina

Naciàç wystajàcy ràbek
taÊmy równolegle do
kraw´dzi komina, pozostawia-
jàc ok. 2-3 cm zak∏adki.

Naci´cia dokonaç a˝ do
kraw´dzi za∏omu.

Wystajàcy pasek odciàç
prostopadle do kraw´dzi
komina.
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Wykonany zak∏ad ràbka
taÊmy przykleiç na naro˝niku
komina.

Przy naklejaniu taÊmy
szczególnà uwag´ nale˝y
zwróciç na dok∏adnoÊç wyko-
nania po∏àczeƒ 
w obr´bie naro˝ników.

Dodatkowe zabezpieczenie
dla pokrycia stanowi
zawini´cie taÊmy Wakaflex 
w rz´dzie dachówek od
strony kalenicy.

U∏o˝yç kolejne rz´dy
dachówek.
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Boki dolnego pasa taÊmy
zawinàç na boczne Êcianki
komina, a nast´pnie zagiàç
do góry osiàgajàc pionowe
ustawienie.

Górnà kraw´dê pionowej
cz´Êci taÊmy dociàç skoÊnie,
tak, aby na koƒcu osiàgn´∏a
wysokoÊç ok. 2 cm.

Górna kraw´dê na kominie
powinna byç dopasowana do
wysokoÊci listwy lub
ok∏adziny komina.

Boczne cz´Êci obróbki
u∏o˝yç jak wczeÊniej opisano.

Bocznà kraw´dê tych
pasów taÊmy dorównaç do
pionowo postawionej cz´Êci
pasa dolnego.

Dociàç kraw´dê bocznej
cz´Êci zostawiajàc 2 cm 
naddatku.

Naddatek zawinàç na pio-
nowej cz´Êci dolnego pasa.
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Uk∏adanie taÊmy Wakaflex 2 z ràbkiem stojàcym
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Lico komina
Listw´ przyciàç na ˝àdany

wymiar:
D∏ugoÊç listwy oblicza si´ na
podstawie szerokoÊci komina
plus dwa razy ok. 5 cm (na
wyst´py przy kraw´dziach
komina).

Uwaga: 
Aby uniknàç przesiàkania wody
przez powierzchni´ komina, 
przedstawiony poni˝ej sposób
monta˝u listwy mo˝e byç 
zastosowany tylko w przypadku,
gdy komin jest wykonany z ceg∏y
klinkierowej lub wy∏o˝ony p∏ytkami
ok∏adzinowymi, a zastosowana
zaprawa jest przygotowana 
z domieszkami uszczelniajàcymi.
W pozosta∏ych przypadkach (np.
gdy komin jest otynkowany) nale˝y
wykonaç wci´cie w kominie 
i zastosowaç listw´ specjalnie
przystosowanà do wpuszczenia 
w wyci´tà bruzd´.

Monta˝ listwy wykoƒczeniowej 



Nachylenie dachu

Sze
roko

Êç

ko
mina

~ 5
 cm

1 cm

Linia zgi´cia

Linia ci´cia

d

b

c

a

1

2

Listw´ z obustronnym ok.
5 cm wyst´pem przy∏o˝yç do
lica komina, zaznaczajàc na
górnym profilu 1 lini´ zgi´cia
biegnàcà wzd∏u˝ kraw´dzi.

Na dolnym profilu zazna-
czyç 2 lini´ zgi´cia o 1 cm
szerszà.

Wykonaç naci´cia wzd∏u˝
linii a, b, wyginajàc do ty∏u
wystajàcy profil (1).

Wykonaç naci´cia wzd∏u˝
linii c, d, wyginajàc do ty∏u
wystajàcy profil (2).

Bocznà kraw´dê dolnej
cz´Êci profilu listwy odciàç
pod kàtem zgodnym z nachy-
leniem dachu.
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Dla u∏atwienia monta˝u 
listwy nale˝y wykorzystaç
przygotowane naci´cia pod
otwory.

Listw´ przy∏o˝yç do 
komina, wypoziomowaç.
Zaznaczyç i wywierciç otwory
na kominie.

Wbiç ko∏ki rozporowe
mocujàce listw´.
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Nachylenie dachu

1 cm

1 cm

Linia ci´cia

2

1

Bok komina
Listw´ przy∏o˝yç do boku

komina i odciàç jej dolny
koniec wzd∏u˝ pionowej
kraw´dzi komina.

W tylnej cz´Êci górny profil
listwy bocznej (1) odciàç
wzd∏u˝ kraw´dzi komina.

Dolny profil (2) odciàç tak,
aby wystawa∏ na d∏ugoÊç 
1 cm poza kraw´dê komina.
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Listw´ bocznà zamocowaç
do komina przy u˝yciu ko∏ków
rozporowych.

Ty∏ komina
D∏ugoÊç listwy wyznaczyç

dodajàc do szerokoÊci 
komina po 2 cm z ka˝dej
strony.
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Nachylenie dachu

SzerokoÊç
komina

~ 2 cm

1 cm

Linia zgi´cia

Linia ci´cia

x

1

2

u

w

z

y

v

Na dolnej cz´Êci profilu (2)
zaznaczyç lini´ zgi´cia o 1 cm
szerzej.

Wykonaç naci´cia na linii 
u i v.

Po zaznaczeniu linii w
odciàç koniec listwy.

Wystajàcà koƒcówk´ pro-
filu (1) zagiàç w kierunku
okapu.

Wykonaç naci´cia na linii x,
y i dociàç fragment listwy
wzd∏u˝ lini z, odciàç lini´ z.

Wystajàcà koƒcówk´ pro-
filu (2) zagiàç w kierunku
okapu.

Listw´ zamocowaç ko∏kami
rozporowymi na górnej cz´Êci
profilu.
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104 Listw´ wykoƒczeniowà
uszczelniç masà wzd∏u˝
po∏àczeƒ kraw´dzi górnych
oraz w miejscach zak∏adów.
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Pewny dach nad g∏owàL

Folie dachowe

B
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Eurofol - warstwa
wst´pnego krycia. 
Folia polietylenowa zbrojona
siatkà polipropylenowà,
mikroperforowana. 

Divoroll Pro.
Trójwarstwowa membrana
paroprzepuszczalna
sk∏adajàca si´ z dwóch
warstw w∏ókniny
polipropylenowej i filmu
funkcyjnego.

Divoroll Universal.
Trójwarstwowa membrana
paroprzepuszczalna. Posia-
da dwie warstwy w∏ókniny
polipropelynowej, pomi´-
dzy którymi umieszczony
jest film funkcyjny.

Izo.
Folia polietylenowa jedno-
stronnie metalizowana alu-
minium, wzmocniona siatkà
z wysoko ciÊnieniowego
polietylenu.

Flexiroll.
Elastyczna taÊma zbrojona
siatkà aluminiowà. S∏u˝y
do uszczelniania przejÊcia
elementów przez foli´
dachowà.

Unoroll.
TaÊma monta˝owa jedno-
stronna do klejenia po∏àczeƒ
membran paroprzepuszczal-
nych Divoroll Pro i Universal

Duoroll.
Dwustronna taÊma monta-
˝owa do ∏àczenia membran
paroprzepuszczalnych
Divoroll Pro i Universal oraz
folii paroizolacyjnej Izo.

Wk∏adka do folii.
Stosuje si´ w tych 
cz´Êciach dachu, gdzie 
z ró˝nych przyczyn zosta∏
ograniczony dost´p 
powietrza do dolnego
kana∏u wentylacyjnego.



Dach ocieplony bez
szczeliny wentylacyjnej
mi´dzy folià a ociepleniem.
Zastosowano folie Divoroll 
Pro i Izo.

Dach odeskowany 
i ocieplony z zachowanà
szczelinà wentylacyjnà 
min. 2 cm. Zastosowano folie
Divoroll Universal i Izo.
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Zastosowanie folii w zale˝noÊci od konstrukcji po∏aci.

deskowanie

Divoroll Universal

Izo

Divoroll Pro

Izo



Dach ocieplony z zasto-
sowaniem folii Eurofol i Izo.
Zachowana 2 cm szczelina
wentylacyjna mi´dzy
Eurofolem a ociepleniem.

Poddasze nieu˝ytkowe.
Zastosowanie folii Eurofol.
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Eurofol

Eurofol

Izo



Okap 
Folie nale˝y uk∏adaç równo-

legle do okapu.
Najni˝szy pas folii powinien

byç tak u∏o˝ony, aby nie
wchodzi∏ do rynny lecz koƒ-
czy∏ si´ na pasie rynnowym.
Wià˝e si´ to z odpornoÊcià na
promienie UV.

Wzd∏u˝ okapu foli´
odpowiednio naciàgnàç, aby
nie powstawa∏y jeziorka
wody.

Po∏aç dachowa 
Foli´ nale˝y uk∏adaç na

krokwiach (lub deskowaniu)
mocujàc jà za pomocà takera
lub gwoêdzi papowych. Foli´
Izo mocujemy pod spodem
krokwi.

Poszczególne pasy folii
powinny byç u∏o˝one z za-
znaczonà zak∏adkà ok. 10 cm.

Rolk´ tak zawijamy, aby
strona z napisami by∏a odwró-
cona na zewn. po∏aci (w przy-
padku folii Izo - do wewn.).

Nale˝y pami´taç 
o zapewnieniu wystarczajàcej
szczeliny wentylacyjnej
mi´dzy folià a izolacjà.
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Szczyt 
W szczycie foli´ przyciàç

równo z zewn´trznà
kraw´dzià konstrukcji
(deskowanie lub krokiew).

Kalenica 
Przy zastosowaniu folii

Eurofol, aby zapewniç wenty-
lacj´ przestrzeni mi´dzy folià
a izolacjà, ostatni pas folii
powinien koƒczyç si´ ok. 
5 cm przed wierzcho∏kiem
kalenicy. W przypadku mem-
brany paroprzepuszczalnej
Divorol Pro jest to nieko-
nieczne. 

W przypadku nieocieplanej
przestrzeni pod j´tkà nale˝y
zawsze wentylowaç kalenic´
niezale˝nie od zastosowanej
folii, membrany czy te˝
deskowania.
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Uk∏adanie folii dachowych.

Przestrzeƒ 
wentylacyjna 
w kalenicy
przy zastoso-
waniu folii
Eurofol

Kalenica 
z zastosowa-
niem 
membrany
Divoroll Pro 



Grzbiet 
Podobnie jak przy kalenicy

w zale˝noÊci od zastosowa-
nej folii mo˝emy wykonaç
grzbiet ze szczelinà lub bez.

Gdy dach jest oszalowany
nie mo˝emy zapomnieç 
o pozostawieniu szczeliny
wentylacyjnej mi´dzy
deskowaniem a krokwià 
grzbietowà.

Szczelin´ wentylacyjnà
uzyskujemy przez wywini´cie
folii na kontr∏at´ po obu
stronach grzbietu.
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Przestrzeƒ wenty-
lacyjna grzbietu
przy zastosowa-
niu folii Eurofoll

Przestrzeƒ wenty-
lacyjna grzbietu
przy zastosowa-
niu membrany
Divoroll Pro



Kosz 
Ofoliowanie w obr´bie

kosza wykonaç podwójnie 
i dodatkowo u∏o˝yç wzd∏u˝
koryta pas folii. 
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Kosz z folià Eurofol

Kosz na dachu oszalowanym 
- membrana Divoroll Pro
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Pewny dach nad g∏owàL

Flexiroll

B



114 Flexiroll

Elastyczna taÊma, która s∏u˝y do
uszczelniania przejÊcia elementów
przez membran´ lub foli´
dachowà.

Zbrojona jest siatà aluminiowà co
zapewnia stabilnoÊç
ukszta∏towanej formy
- daje si´ ∏atwo formowaç. 
- nie nale˝y ∏àczyç taÊmà Flexiroll
materia∏ów bitumicznych 
i z mi´kkiego PCV.

Wymiary:
D∏ugoÊç rolka 5 m
SzerokoÊç 8,8 cm

Kolor:
antracyt



Po∏o˝yç dachówk´
przejÊciowà w wyznaczonym
miejscu i zaznaczyç o∏ówkiem
otwór do wyci´cia w folii
dachowej.

Najpierw wyciàç mniejszy
otwór od zaznaczonego.
Przymierzyç rur´ i zwery-
fikowaç kszta∏t otworu, tak
aby zostawiç minimalne
szczeliny.

Uciàç Flexiroll na wyma-
ganà d∏ugoÊç i wykorzystujàc
kraw´dê ∏aty zagiàç na ca∏ej
d∏ugoÊci.
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Zerwaç dolny pasek folii
zabezpieczajàcej.

Przed przystàpieniem do
klejenia miejsce styku taÊmy
z folià dachowà musi byç
suche i oczyszczone.

Starannie przy∏o˝yç i przy-
kleiç Flexiroll do folii.
Zak∏adka taÊmy powinna byç
od strony okapu.

W przypadku gdy dach jest
nie oszalowany, jednà r´k´
prze∏o˝yç przez otwór 
i oburàcz z dwóch stron
dociskaç powierzchnie styku.

Klejenie wykonaç staran-
nie, tak aby na taÊmie nie
powsta∏y fa∏dy i podwini´cia. 
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117Po∏o˝yç i przymocowaç
dachówk´ przejÊciowà wraz 
z kominkiem.

Zerwaç drugà cz´Êç folii
zabezpieczajàcej.

Starannie przykleiç i ufor-
mowaç taÊm´ do kominka.

PrzejÊcie okna dachowego
przez membran´ dachowà
mo˝na uszczelniç taÊmà
Flexiroll.

Przy oklejaniu pami´taç 
o tym aby powierzchnie by∏y
suche i oczyszczone.

Flexiroll - oklejanie okna dachowego



118 Przykleiç boczne paski
taÊmy.

Przy naklejaniu zwróciç
szczególnà uwag´ na wyko-
nanie po∏àczeƒ.

Starannie przykleiç 
i uformowaç Flexiroll 
w naro˝nikach okna.
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Pewny dach nad g∏owàL

Wk∏adka wentylacyjna folii

B



Wk∏adka wentylacyjna
wspomaga wentylacj´ dol-
nego kana∏u wentylacyjnego,
zatem mo˝e byç stosowana
tylko w przypadku folii 
o ma∏ej paroprzepuszczal-
noÊci, dla których wymagane
jest zastosowanie dwóch
kana∏ów wentylacyjnych 
(np. folia Eurofol).

Monta˝ w cz´Êci okapowej
W przypadku, gdy przekro-

je wentylacyjne okapu sà zbyt
ma∏e, wk∏adki wentylacyjne
umieszcza si´ w ka˝dej
przestrzeni mi´dzykrokwiowej
w miejscu zak∏adu folii.
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Monta˝ wewnàtrz po∏aci
dachu 

Na dachach o d∏ugoÊci
krokwi pow. 10 m zaleca si´
monta˝ wk∏adek wentyla-
cyjnych dodatkowo w Êrod-
kowej cz´Êci dachu.

Wentylacja za pomocà
wk∏adek wentylacyjnych
wspomagana jest dodatkowo
przez dachówki wentylacyjne.

W przypadku przerwania
kana∏u wentylacyjnego 
w przestrzeni mi´dzykrok-
wiowej np. przez okno
dachowe, nale˝y od strony
okapu i kalenicy w∏o˝yç
wk∏adk´ wentylacyjnà 
w miejscu zak∏adu folii.
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Monta˝ wk∏adki przy koszu
Wk∏adki wentylacyjne

mocuje si´ wzd∏u˝ kosza po
obu jego stronach. Je˝eli to
mo˝liwe w ka˝dej przestrzeni
mi´dzykrokwiowej.

Monta˝ wk∏adki 
przy grzbiecie

Wk∏adki wentylacyjne
mocuje si´ wzd∏u˝ grzbietu
po obu jego stronach. Je˝eli
to mo˝liwe w ka˝dej
przestrzeni
mi´dzykrokwiowej.
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Pewny dach nad g∏owàL

Duro Vent i jego asortyment

B
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Asortyment

Dachówka przejÊciowa Uniwersalne przejÊcie
przez dach

Rura przy∏àczeniowa 
DN 100 lub DN 125

Cz´Êç górna kominka 
DN 125

Pokrywa kominka DN 125 Odpowietrznik instalacji
sanitarnej DN 125

Pokrywa odpowietrznika
instalacji sanitarnej DN 125

Nasadka antenowa Elastyczny przewód ∏àczà-
cy DN 100 lub DN 125
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Charakterystyka kominka wentylacyjnego Duro Vent

Materia∏:
Wysokiej jakoÊci tworzywo
sztuczne, odporne na promienie
UV.
Przeznaczenie:
wentylacja pomieszczeƒ, odpo-
wietrzanie pionów sanitarnych,
przeprowadzenie masztów
antenowych.
Zastosowanie:
Ustawienie kominka w pozycji pio-
nowej mo˝liwe przy nachyleniu
dachu od 15° do 55°.

Prostopad∏e usytuowanie dolnej
cz´Êci kominka w stosunku do
po∏aci umo˝liwia ∏atwe przejÊcie
przez wszystkie warstwy dachu,
gdy˝ otwór ma zawsze kszta∏t
okràg∏y. Wp∏ywa równie˝ na
dok∏adnoÊç u∏o˝enia izolacji 
termicznej w obr´bie kominka,
ograniczajàc powstanie mostków
cieplnych.

Aerodynamicznie ukszta∏towana
pokrywa zmniejszajàca
opory przep∏ywu

Cztery kana∏y
do odprowadzenia
kondensatu

Mo˝liwoÊç uzyskania
pionowego ustawienia
przy pochyleniu
po∏aci od 15º do 55º

Boczne otwory
zwi´kszajàce

wydajnoÊç wentylacyjnà

U˝ebrowanie w celu zapew-
nienia optymalnego 

przep∏ywu powietrza 
w obr´bie przelotu

Dolna cz´Êç
kominka o Êrednicy 

100 lub 125 mm

Górna cz´Êç kominka
o Êrednicy 125 mm

Prostopad∏e przejÊcie 
przez po∏aç

zmniejszajàce straty
ciep∏a



W sk∏ad kompletu uszczel-
niajàcego wchodzi: szablon
wyznaczajàcy miejsce wyci´-
cia otworu na rur´ przy∏àcze-
niowà i Êrednic´ otworu oraz
pierÊcieƒ uszczelniajàcy 
o Êrednicy DN 100 lub 
DN 125. Szablon zapewnia
szybkie i trafne wyci´cie
otworu na rur´ przy∏àcze-
niowà w folii dachowej lub
membranie, bez u˝ycia
dodatkowych narz´dzi.
PierÊcieƒ uszczelnia po∏àcze-
nie folii z rurà przy∏àczeniowà
kominka.

Jako jeden z elementów
Duro Ventu w po∏àczeniu 
z pokrywà s∏u˝y do
zakoƒczenia pionów instalacji
sanitarnych. Odpowietrznik
pasuje niezale˝nie od zas-
tosowanej Êrednicy rury
przy∏àczeniowej. Po zamon-
towaniu dachówki
przejÊciowej na∏o˝yç
koƒcówk´ odpowietrznika na
dachówk´ wg wskazówek
umieszczonych na elemencie,
zatrzaskujàc w wyznaczonych
otworach. Ustawiç jej
po∏o˝enie na zàbkach
równolegle do po∏aci dachu.
Na koƒcu nasadziç pokryw´.
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Komplet uszczelniajàcy po∏àczenie z folià

Odpowietrznik instalacji sanitarnej



127Rura przy∏àczeniowa 
Elastyczny przewód

przy∏àczeniowy s∏u˝y do
po∏àczenia przewodów
wentylacyjnych z kominkiem. 
Ârednica rury: DN 100, 
DN 125.

Umo˝liwia ∏atwe i szczelne
wyprowadzenia ponad dach
masztu antenowego.
Zapewnia mo˝liwoÊç 
dostosowania otworu do
Êrednicy masztu przez przy-
ci´cie koƒcówki.
Minimalna Êrednica otworu:
22 mm
Maksymalna Êrednica
otworu: 110 mm

Nasadka antenowa



Odpowiednio z∏o˝yç
szablon wg rysunków
pokazanych na nim i zawiesiç
na ∏acie w miejscu po∏o˝enia
dachówki przejÊciowej.

W zale˝noÊci od zastoso-
wanej rury przy∏àczeniowej
dopasowaç Êrednic´ wycina-
nego otworu.

Starannie wyciàç otwór 
w folii lub membranie i zdjàç
szablon.
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Monta˝ kominka wentylacyjnego



129Po odgi´ciu klapy, ruchem
obrotowym wsunàç pierÊcieƒ
w membran´.

Zatrzasnàç zewn´trznà
klap´ pierÊcienia.

Rur´ przy∏àczeniowà
osadziç w dachówce
przejÊciowej doprowadzajàc
do zatrzaÊni´cia wypustów
bocznych rury w przygoto-
wanych gniazdach dachówki.



Dachówk´ przejÊciowà 
z osadzonà rurà przy∏àcze-
niowà umieÊciç na dachu.

Cz´Êç górnà kominka obró-
ciç w zale˝noÊci od spadku
dachu wg wskazówek
umieszczonych na elemencie.

Górnà cz´Êç kominka
ustawiç nad bocznymi 
wpustami dachówki
przejÊciowej i naciskajàc
doprowadziç do w∏aÊciwego
po∏àczenia elementów.

Ustawiç pionowo górnà
cz´Êç kominka. 

Kominek mo˝na uregulo-
waç tylko w kierunku 
kalenicy. W przypadku
przekroczenia pionu rur´
nale˝y zdjàç, ponownie
za∏o˝yç i ustawiç pionowo. 
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Za∏o˝yç pokryw´, jeÊli jest
wymagana.

Nale˝y zwróciç uwag´, aby
cztery klipsy by∏y zatrzaÊni´te.
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Pewny dach nad g∏owàL

Systemy rynien dachowych 
Braas StabiCor

B
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System rynnowy Braas StabiCor.

System rynnowy Braas „StabiCor”
spe∏nia wszelkie wymogi stawiane
nowoczesnemu odwadnianiu
dachu. Rynny, rury spustowe oraz
kszta∏tki wykonane sà z barwio-
nego w masie tworzywa
sztucznego, pokrytego akrylem.
Nie wymagajà konserwacji, sà
odporne na dza∏anie Êwiat∏a i czyn-
ników atmosferycznych. System
rynnowy StabiCor ∏àczy w sobie 
w idealny sposób funkcjonalnoÊç,
estetyczny wyglàd oraz ∏atwoÊç
monta˝u. Wyró˝nia si´ on szcze-
gólnie przez swojà trwa∏oÊç, która
jest osiàgana przez specjalnie
wzmocnione profile. Rynny
pó∏okràg∏e StabiCor oferowane sà
w kolorze bràzowym, miedzianym 
i bia∏ym, w ró˝nych wymiarach. 
Rynny Braas StabiCor spe∏niajà
wymagania PN-EN 607.
Bogaty asortyment pozwala na
zaprojektowanie systemu
odprowadzania wody z dachu 
wg indywidualnych potrzeb.



135

Wytyczne doboru rynien:

WielkoÊç powierzchni Wymiary rynny Wymiary rury 
rzutu dachu, z której spustowej

odprowadzana jest woda*

do 57 m
2

100 lub 125 70

do 97 m
2

125 100

do 170 m
2

150 100

*przy maksymalnej iloÊci opadów=300 l/(s x ha)

Dane:

Dom z dachem dwuspadowym o jednakowym nachyleniu po∏aci. 
D∏ugoÊç rzutu dachu: 15 m, szerokoÊç rzutu dachu: 10 m. 
Na ka˝dà po∏aç dachu przypada jedna rura spustowa.

Rozwiàzanie:

Powierzchnia rzutu dachu w przeliczeniu na jednà rur´ spadowà 
wynosi: (10x15)/2=75 m2

Z tabeli otrzymujemy: wymiary rynny: 125, wymiary rury spadowej: 100

d∏ugoÊç powierzchni 
podstawowej dachu

szerokoÊç powierzchni 
podstawowej dachu

Przyk∏ad



rynna
z∏àczka 

samozaciskajàca

zamkni´te profile
wzmacniajàce

siatka
ochronna

naro˝nik 
zewn´trzny 90°

lej spustowy 
samozaciskowy

kolanko

kolanko

trójnik 45°

rura spustowa

z∏àczka
monta˝owa

hak rynnowy
nakrokwiowy

hak rynnowy
doczo∏owy

denko

lej spustowy 
uniwersalny

pierÊcieƒ dopasowujàcy

obejma wbijana

obejma wkr´cana

z∏àczka

klapa burzowa

z∏àczka redukcyjna
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System rynien dachowych Braas StabiCor. 
Przeglàd asortymentu.



Najwy˝sze po∏o˝enie rynny
Ustaliç kierunek spadku

rynny.
Spadek rynny powinien

wynosiç ok. 3 mm na metr
bie˝àcy rynny.

Zaznaczyç miejsce
wygi´cia haka dla najwy˝sze-
go po∏o˝enia rynny.
Uwaga:
Na terenach o du˝ych
opadach Êniegu rynn´ nale˝y
zamocowaç w taki sposób,
aby Ênieg móg∏ obsuwaç si´
ponad rynnà.

Hak wygiàç w taki sposób
w kierunku spadku, aby tylne
wywini´cie rynny znajdowa∏o
si´ o 10 mm wy˝ej ni˝ 
przednie. W ten sposób 
zapobiega si´ zaciekaniu
wody na fasad´.

Hak wsunàç w odpowie-
dnie wy˝∏obienie w desce
okapowej. W przypadku
zastosowania grzebienia
okapu z kratkà wentylacyjnà
wy˝∏obienia nie sà konieczne.

Prawid∏owe po∏o˝enia
haków sprawdziç osadzajàc
rynn´.
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Monta˝ haków rynnowych

Najwy˝szy 
punkt

Spadek Najni˝szy 
punkt



Najni˝sze po∏o˝enie rynny 
Zaznaczyç miejsce

wygi´cia haka w najni˝szym
po∏o˝eniu rynny przy rurze
spadowej. Wygiàç go i zamo-
cowaç.

Monta˝ haków rynnowych
Mi´dzy najni˝szym 

i najwy˝szym hakiem prze-
ciàgnàç sznur podwójny. 

Sprawdziç spadek przy
u˝yciu poziomicy. 

Pozosta∏e haki rozmieÊciç
wzd∏u˝ linii sznura odpowied-
nio dopasowujàc wygi´cie.
Maksymalny rozstaw haków
wynosi 70 cm.
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Przy realizacji dachów 
o niewielkich wymiarach 
i jednakowych odst´pach
mi´dzykrokwiowych, haki
mo˝na montowaç bez u˝ywa-
nia do tego celu sznura 
i poziomicy, po ich uprzednim
zaznaczeniu i wygi´ciu.

Monta˝ rynny
Monta˝ rynny rozpoczàç

przy rurze spustowej.
Koƒce rynien zaÊlepiç

denkami.
Przednie wywini´cie denka

wsunàç na przednie wywi-
ni´cie rynny. Nast´pnie denko
obróciç w stron´ rynny 
i zatrzasnàç.
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Zak∏adanie leja spustowego
Obrysowaç otwór

w miejscu po∏àczenia rynny 
z rura spustowà.

Precyzyjnie wyciàç otwór
zgodnie z obrysem.
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Osadziç lej spustowy.

Monta˝ uniwersalnego leja
spustowego 
To alternatywne rozwiàzanie
zast´puje typowy lej spusto-
wy i umo˝liwia:
• umieszczenie tego 
elementu na koƒcu rynny
• spust wody pod kàtem 
od 0° do 45°.
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0°-45°



Na dnie koryta rynnowego
zaznaczyç najni˝szy punkt. 
(na przyk∏ad za pomocà
gwoêdzia).

Przeciàgnàç lini´ (d∏ugoÊç
ok. 15 cm).

Nakleiç za∏àczone szablony.
Pi∏kà do wycinania

otworów wyciàç otwór wg
szablonu.
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Po∏àczyç Êrubami górnà 
i dolnà cz´Êç ∏àcznika spu-
stowego, wstawiajàc 
go w wymaganym po∏o˝eniu.

Z∏àczka samozaciskajàca
Z∏àczka sk∏ada si´ z dwóch
elementów: cz´Êci
zewn´trznej i wewn´trznej.

Z∏àczk´ zewn´trznà zatrza-
snàç od do∏u zachowujàc
szczelin´ zgodnie z oznacze-
niem na z∏àczce.
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Z∏àczk´ wewn´trznà wcis-
nàç od góry do Êrodka rynny.
Uwaga:
Podczas monta˝u z∏àczek
samozaciskajàcych oraz
naro˝ników nale˝y pami´taç 
o zachowaniu zaznaczonych
szczelin dylatacyjnych.

Zaznaczenie sta∏ego miejsca
zamocowania rynien
Dla ka˝dego odcinka rynny
wykonaç jeden sta∏y punkt
mocowania, umiejscowiony
w okolicy Êrodka odcinka.

Zawini´cie tylne rynny
naciàç na szerokoÊç noska
haka rynnowego.

Nosek zagiàç w dó∏ 
w miejscu naci´cia.
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145Zamocowanie rynny
Pozosta∏e noski haków 

zagiàç na wywini´ciach rynny.

Ustaliç d∏ugoÊci rur 
spustowych:
- albo mierzàc odleg∏oÊç
mi´dzy kolankami,
- albo mierzàc odleg∏oÊç
mi´dzy kolankiem a uniwer-
salnym lejem spustowym.

Monta˝ rur spustowych



Rozplanowaç rozmieszcze-
nie obejm w odst´pach do 
2 m.

Rury spustowe nasadziç na
siebie, zostawiajàc ok. 4 mm
luzu:
- jednà obejm´ przypadajàcà
na ka˝dy segment rury
skr´ciç na sta∏e
- druga obejma s∏u˝y jako
prowadnica.

D∏ugie odcinki rur spus-
towych mocowaç przynaj-
mniej dwoma obejmami,
z których jednà skr´ciç na
sta∏e, a pozosta∏e wykorzy-
staç jako prowadnice.

Po∏àczenie rury spustowej
z rurà kanalizacyjnà wykonaç
przy pomocy mufy
monta˝owej.

Brakujàce odcinki rur
dociàç na odmierzonà
d∏ugoÊç i zamontowaç.
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Estetyczne i funkcjonalne
zakoƒczenie okapu umo˝liwia
zastosowanie pasa nadryn-
nowego.

Pas nadrynnowy uk∏adaç 
z zak∏adem min. 5 cm.

Montowaç do konstrukcji
dachu przy pomocy
zaczepów.
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Uk∏adanie pasa nadrynnowego
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