Co trzeba wiedzieç o dachu?
Budowanie nawet tak wa˝nego
elementu budynku jak dach wcale
nie jest trudne - trzeba znaç tylko
kilka zasad prawid∏owej konstrukcji
i wykonania dachu, aby ustrzec si´
przed cz´sto spotykanymi b∏´dami.
B∏´dy takie mogà byç powodem

fot. 1 Braas - folia dachowa Eurofol

nieraz bardzo kosztownego
remontu. Renomowany producent
dachówek - firma Braas prezentuje
przewodnik w zakresie budowy
dachu i uk∏adania pokrycia.
Pokrywanie dachu rozpoczynamy od
u∏o˝enia na krokwiach folii dachowej,
która w przypadku dachu ocieplonego s∏u˝y ochronie materia∏u
termoizolacyjnego przed wilgocià,
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wykraplajàcà si´ z powietrza pod
pokryciem. Stosujàc foli´ o ma∏ej
paroprzepuszczalnoÊci musimy
stworzyç dwa kana∏y wentylacyjne jeden pomi´dzy folià i ociepleniem
oraz - drugi nad folià pod pokryciem
(patrz rys.1). Decydujàc si´ na foli´
o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci

mo˝emy zrezygnowaç z wentylowania ocieplenia i uk∏adaç termoizolacj´ do górnej kraw´dzi krokwi.
Zyskujemy w ten sposób ok. 4 cm
wysokoÊci krokwi, które w przypadku
folii o niskiej paroprzepuszczalnoÊci
musimy przeznaczyç na kana∏ wentylacyjny. W tym miejscu warto
wspomnieç o powszechnym i nieprawdziwym przekonaniu o wp∏ywie
ci´˝aru pokrycia na przekrój krokwi.
Krokwie przenoszà sum´ wszystkich
obcià˝eƒ dzia∏ajàcych na dach:
obcià˝enia zmienne - napór wiatru
i ci´˝ar Êniegu oraz sta∏e - ci´˝ar
w∏asny konstrukcji, ocieplenia,
wykoƒczenia wewn´trznego i ci´˝ar
pokrycia. Widaç stàd, ˝e samo
pokrycie w minimalnym stopniu
wp∏ywa na wymiar krokwi. Z obliczeƒ
przeprowadzanych zgodnie z PN
wynika, ˝e udzia∏ ci´˝aru pokrycia
w sumie wszystkich obcià˝eƒ wynosi
maksymalnie 15 %. Zresztà, w
przypadku dachów ocieplanych
ostatecznà wysokoÊç krokwi dyktuje
gruboÊç warstwy ocieplenia
uk∏adanego pomi´dzy krokwiami,
z uwzgl´dnieniem rodzaju u˝ytej
folii dachowej. Z tego
powodu krokwie pod
wzgl´dem wymagaƒ
wytrzyma∏oÊciowych
sà przewa˝nie przewymiarowane.
Kolejnym krokiem w
przygotowaniach do uk∏adania
dachówek jest przybicie kontr∏at,
wzd∏u˝ krokwi. Majà one dwa
zasadnicze zadania:
1. Po pierwsze podwy˝szajà kana∏
wentylacyjny pod pokryciem, tworzàc
lepsze warunki wymiany
powietrza.
rys. 2
2. Po drugie mocujà foli´
wzd∏u˝ krokwi, zapobiegajàc rozrywaniu si´ jej
w punktach przybicia
gwoêdzi.
Kolejnym krokiem jest
ustalenie rozstawu ∏at,
dostosowujàc d∏ugoÊç
pokrycia do d∏ugoÊci
krokwi. Pozwala na to
kszta∏t dachówek Braas,
dzi´ki któremu wielkoÊç

zak∏adki
z jakà uk∏adane sà dachówki mo˝e
si´ zmieniaç. Jest to istotne
szczególnie w przypadku remontów
istniejàcych budynków, gdy˝ nie ma
potrzeby przerabiania istniejàcej
wi´êby dachowej. Równie˝ przy
nowo budowanych obiektach, nie ma
potrzeby projektowania pod kon-

kretnà d∏ugoÊç pokrycia uzale˝nionà
od rodzaju zastosowanego materia∏u.
Jest to du˝a korzyÊç dla inwestorów
i projektantów, gdy˝ mo˝na
zastosowaç dachówki Braas
praktycznie zawsze.
Mamy do dyspozycji
zakres
rozstawu
∏at od
31,2
do 34,5
cm, co
wystarcza aby wyliczyç
optymalnà d∏ugoÊç pokrycia
dla ka˝dej d∏ugoÊci krokwi.
Prawid∏owe rozmierzenie rozstawu
∏at jest najwa˝niejszà czynnoÊcià
rzutujàcà na koƒcowy efekt dachu.
Jednak dach jako ca∏oÊç sk∏ada si´ z
ró˝nych innych elementów i sposób
ich wykonania jest tak samo wa˝ny
jak u∏o˝enie dachówek na p∏askich
po∏aciach.

Uk∏adanie dachówek rozpoczynamy
od dolnej kraw´dzi dachu, czyli od
okapu.
Aby dolny rzàd dachówek le˝a∏ pod
tym samym kàtem nachylenia co
wszystkie dachówki na po∏aci,
powinien byç podparty ok. 2 cm
wy˝ej ni˝ wynosi wysokoÊç ∏aty.
Mo˝emy to osiàgnàç stosujàc
grzebieƒ okapu z kratkà
wentylacyjnà, lub dwie ∏aty
(rys.2). Obydwa rozwiàzania
zapewniajà wlot powietrza pod
pokrycie.
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Ka˝dy dach nachylony posiada
kalenic´ - najwy˝szy punkt dachu - ,
w którym przecinajà si´ dwie przeciwleg∏e po∏acie (rys.3). W przypadku
dachów nachylonych jednospadowych kalenica to najwy˝sza pozioma
kraw´dê dachu. Je˝eli po∏acie
przecinajàc si´ nie tworzà poziomej
kalenicy, a tworzà kàt ostry - jest to
grzbiet dachu, a gdy kàt rozwarty - to
wówczas jest to kosz (rys.4). Do
przykrycia kalenicy i grzbietu sà
gàsiory - czyli pó∏okràg∏e dachówki
uk∏adane wzd∏u˝ kraw´dzi przeci´cia
po∏aci. Grzbiet konstruujemy

podobnie jak kalenic´, jedyna ró˝nica
to inny element wentylacyjno uszczelniajàcy. Kosz natomiast jest
rynnà którà odprowadzamy wod´
sp∏ywajàcà
z przeciwleg∏ych po∏aci.
Aby zapewniç w∏aÊciwe warunki
wentylacji po∏aci gàsiory mocujemy
klamrami do ∏aty kalenicy lub
grzbietu. Wa˝ne jest tutaj
zachowanie prawid∏owej wysokoÊci
górnej kraw´dzi ∏aty - aby dopasowaç po∏o˝enie gàsiora do dachówek.
W tym celu mo˝na zastosowaç
wsporniki do ∏at - wspornik
uniwersalny lub wspornik Gra-fi.
Nast´pnie na ∏acie uk∏adamy
elementy uszczelniajàcowentylacyjne. Mamy tutaj do wyboru
uszczelk´ (rys.5) przewidzianà do
zastosowania wy∏àcznie w kalenicy,
wykonanà z PVC, której boczne listki
dopasowujà si´ do profilu dachówki
i zapobiegajà przedostawaniu si´
wody, Êniegu czy owadów i ptaków
pod pokrycie. Otwory z
podniesionymi kraw´dziami
wykonane w górnej cz´Êci uszczelki
pozwalajà na odprowadzenie
powietrza spod pokrycia, bez ryzyka
wnikania wody pod pokrycie.
Natomiast sama uszczelka dociÊni´ta
przez gàsior stanowi spr´˝ystà
podk∏adk´ i zapobiega obluzowywaniu si´ wkr´tów i gwoêdzi mocujàcych przy odkszta∏ceniach wi´êby.
Innà grupà wyrobów sà taÊmy
wentylacyjno uszczelniajàce Figaroll
i Metalroll.
Te wyroby uk∏adamy na ∏acie kalenicy
lub grzbietu i wst´pnie mocujemy do

niej, a nast´pnie przyklejamy do dachówek, wykorzystujàc klej butylowy
znajdujàcy si´ przy zewn´trznych
kraw´dziach taÊmy i dopasowujàc
do kszta∏tu profilu dachówki. Materia∏y te majà zdolnoÊç wyd∏u˝enia
wzd∏u˝nego i poprzecznego co
zapewnia precyzyjne dopasowanie
nawet do wysokiego profilu
dachówek.
Kosz jako newralgiczny element
dachu odprowadzajàcy wod´ jest na
ogó∏ wykonywany z blachy. Blachy
p∏askie powlekane muszà byç
uk∏adane na sztywnej powierzchni
z u∏o˝onych obok siebie desek tzw.
deskowaniu co zwi´ksza koszty
wykonania i nie zapewnia
odprowadzenia wilgoci.
Kondensuje si´ ona na obydwu
stronach blachy najintensywniej, ze
wzgl´du na dobrà przewodnoÊç

cieplnà i ma∏à pojemnoÊç cieplnà.
Braas oferuje kosz aluminiowy
t∏oczony (rys 6), który nie wymaga
pe∏nego deskowania i stosowania
dodatkowych narz´dzi, jak przy
p∏askich arkuszach. Do jego
mocowania s∏u˝à klamry mocowane
poza obr´bem kosza bez jego
dziurawienia. Jest to rozwiàzanie
trwa∏e i estetyczne, gdy˝
powierzchnia zewn´trzna kosza
powlekana jest wysokiej jakoÊci
tworzywem.
Równie˝ specyficzne elementy
architektoniczne wykonywane sà
wed∏ug pewnych zasad. Szeroka
gama elementów systemowych
Braas pozwala na estetyczne
i poprawne ich wykonywanie.
Omówimy teraz kolejne z nich, wraz

z zasadami stosowania. Dach jako
ca∏oÊç wywiera wp∏yw na obserwatora, dlatego ka˝dy szczegó∏ musi
byç dopracowany i dopasowany do
ca∏oÊci. Dotyczy to widocznych
elementów jak szczyty dachu kraw´dzi przebiegajàcych wzd∏u˝
Êcian szczytowych. Proponujemy
tutaj zastosowanie dachówek szczytowych (rys.7), czyli takich których
boczna kraw´dê zakrywa cz´Êç

konstrukcji dachu.
Eliminuje to
koniecznoÊç wykonywania wiatrownic
z blach lub stosowanie
desek, zapewnia
jednolitoÊç materia∏u
na ca∏ym dachu.
Kolejne tzw. dachówki
kszta∏towe to dachówki wentylacyjne
(rys. 8), stosowane
wsz´dzie tam gdzie
istnieje potrzeba
wspomagania lub
wr´cz udro˝nienia wentylacji po∏aci
dachowej. Uk∏adane sà ponad
oknami po∏aciowymi, kominami
przes∏aniajàcymi przestrzeƒ mi´dzy
krokwiami lub przy krokwiach
o d∏ugoÊci ponad 8 metrów. Wa˝nym
elementem jest równie˝ system
komunikacji na dachu, umo˝liwiajàcy
kominiarzowi dojÊcie do komina.
Sk∏ada si´ on z dachówek pod
stopieƒ na których mocowany jest
∏uk pozwalajàcy na poziome
usytuowanie ∏awy, niezale˝nie od
kàta pochylenia po∏aci dachowej.
Dachówki pod stopieƒ wymagajà
dodatkowego podparcia ∏atà oraz
przykr´cenia do górnej ∏aty.
Kolejny element wp∏ywajàcy na
bezpieczeƒstwo eksploatacji dachu
to zabezpieczenia przed zsuwajàcym
si´ z dachu Êniegiem. Sà to dachówki umo˝liwiajàce za∏o˝enie
nak∏adki do mocowania p∏otka
przeciwÊniegowego, bàdê te˝ belki.
Szczególnie wa˝ne jest zastosowanie
tego typu zabezpieczeƒ w przypadku,
gdy okap znajduje si´ nad ruchliwymi
przejÊciami dla pieszych w centrum
miasta. Rozwiàzaniem ∏àczàcym
pewnoÊç i trwa∏oÊç, estetyk´ oraz
∏atwoÊç monta˝u jest taÊma
Wakaflex stosowana do obróbki
kominów i innych elementów przechodzàcych przez po∏aç dachu. Jest
to taÊma z poliizobutylenu zbrojona
ciàgnionà siatkà z wy˝arzanego
aluminium, która nie odkszta∏ca si´
pod wp∏ywem temperatury i
zachowuje raz nadany kszta∏t. Kolory
zewn´trznej powierzchni sà dobrane
do koloru pokrycia. Dwa pasma kleju
butylowego umieszczone na
brzegach s∏u˝à do wst´pnego
mocowania taÊmy, która wià˝e si´
z suchym i odpylonym pod∏o˝em.

W odró˝nieniu do obróbek z blachy,
Wakaflex przenosi wzajemne
przemieszczenia wi´êby wzgl´dem
nieruchomego komina. Równie˝
bardzo wysoka odpornoÊç poliizobutylenu na dzia∏anie czynników
atmosferycznych, takich jak wysokie
i niskie temperatury oraz
promieniowanie UV zapewnia
trwa∏oÊç i szczelnoÊç po∏àczenia.
Firma Braas oferuje tak˝e instrukcje
monta˝u i szkolenia w zakresie
prawid∏owego zastosowania wy˝ej
wymienionych elementów opierajàc
si´ na istniejàcych w tym zakresie
normach oraz zasadach sztuki
dekarskiej. Zatem, podsumowujàc
wi´c ten krótki cykl poÊwi´cony
podstawowej wiedzy o dachu
i stosowaniu elementów systemu
jesteÊmy pewni, ˝e pomogà one
zrozumieç Paƒstwu jak powinien
byç wykonany nowoczesny dach.
W przypadku dalszych pytaƒ
i wàtpliwoÊci prosimy o kontakt
z firmà Braas lub handlowcami
oferujàcymi produkty Braas, którzy
udzielà Paƒstwu stosownych
wyjaÊnieƒ.

