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Zastosowanie i sposób wykonania pokryç dachowych z blach j.w. powinny byç zgodne z projektami
technicznymi budynków, opracowanymi z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych norm i przepisów techniczno-
budowlanych oraz zaleceƒ wynikajàcych z niniejszej instrukcji.

2.1 Transport i przechowywanie blach dachówkowych).

Transport blachodachówki powinien odbywaç si´ specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem
z otwartà platformà u∏atwiajàcà za∏adunek i roz∏adunek. Blachy nie powinny wystawaç poza obrys
samochodu gdy˝ grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratà gwarancji. Podczas transportu
bezwzgl´dnie nale˝y zabezpieczyç blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem.

Roz∏adunek powinien byç przeprowadzony specjalistycznym sprz´tem lub przez odpowiednià iloÊç osób
tzn. przy d∏ugoÊci arkusza 6 mb powinno uczestniczyç 6 osób po 3 z ka˝dej strony. Niedopuszczalne jest
przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciàgni´cie po ziemi. JeÊli na arkuszu powsta∏y zadrapania 
lub otarcia konieczne jest natychmiastowe oczyszczenie uszkodzenia a nast´pnie zamalowanie farbà
zaprawowà. Najodpowiedniejszy jest roz∏adunek w opakowaniach producenta przy u˝yciu urzàdzeƒ
mechanicznych. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na roz∏adunek w warunkach zimowych
i magazynowanie w ogrzewanych magazynach.

Blachy powinno si´ przechowywaç w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Paczek nie wolno
uk∏adaç bezpoÊrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokoÊci oko∏o 20 cm. Blachy przeznaczone do
d∏u˝szego sk∏adowania nale˝y przejrzeç, a nast´pnie prze∏o˝yç poszczególne arkusze przek∏adkami tak,
aby umo˝liwiç swobodnà cyrkulacj´ powietrza.

UWAGA!
Blacha dachówkowa musi zostaç zamontowana na dachu nie póêniej ni˝ pó∏ roku od daty produkcji
pod rygorem utraty gwarancji.
Firma Pruszyƒski nie bierze odpowiedzialnoÊci za wystàpienie uszkodzeƒ pow∏oki na blachach
dachówkowych przechowywanych niezgodnie z instrukcjà.
Przed monta˝em blachodachówki prosimy sprawdziç odcienie kolorów.
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1. Przedmiot instrukcji. Rodzaje blach dachówkowych.

Przedmiotem instrukcji sà wytyczne
monta˝u blach dachówkowych
produkowanych przez firm´
BLACHY PRUSZY¡SKI.
Blachy dachówkowe: RUBIN, SZAFIR 350
i SZAFIR 400, KRON 350 i KRON 400
(dost´pne od maja 2003) (rysunek 1)
produkowane sà z blach stalowych
o gruboÊci 0,5mm gatunku DX51D
powlekanych cynkiem Z275 g/m2 (wg
PN-EN-10142: 1997) 
oraz pow∏okami organicznymi:
– poliester po∏ysk – gr. 25 µm,
– poliester mat. – gr. 35 µm,
– pural – gr. 50 µm,
w kolorach wg palety RAL i RR.
Blachy dachówkowe j.w. sà dopuszczone
do stosowania w budownictwie aprobatà
ITB nr AT-15-3464/98 oraz atestem
higienicznym PZH nr HK/B/0901/01/202
oraz HK/B/1913/02/2001.

2. Przeznaczenie, zakres
i warunki stosowania.

Blachy dachówkowe stanowià
nowoczesne, trwa∏e i estetyczne 
pokrycie dachów na budynkach jedno-
i wielorodzinnych, gospodarczych,
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej,
koÊcio∏ów i innych monumentalnych
obiektów. Profilowane z blachy
dwustronnie ocynkowanej i powlekanej
kilkoma warstwami lakieru gwarantujà
d∏ugowiecznoÊç. Szeroka gama kolorów
i mo˝liwoÊç dopasowania do ró˝nych
p∏aszczyzn pozwala na dostosowanie
dachu do elewacji i otoczenia.
Dzi´ki produkowaniu arkuszy na
konkretnà d∏ugoÊç odpady 
ograniczane sà do minimum.
Waga blachodachówki to zaledwie
ok. 5 kg/m2, co oznacza, ˝e jest blisko
10-krotnie l˝ejsza od dachówek
tradycyjnych.
Blachy dachówkowe: RUBIN, SZAFIR 350
i SZAFIR 400, KRON 350 i KRON 400
(dost´pne od maja 2003) mogà byç
stosowane do pokryç dachów
o pochyleniu nie mniejszym ni˝ 8° (14%)
w budynkach zlokalizowanych
w Êrodowiskach B, L, i U wg normy
PN-70/H-046051.
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3. Podk∏ad bezpoÊredni pod blachy dachówkowe. (rysunek 2).

1. Ruszt drewniany: 
– kontr∏aty: o wymiarach: 19x40 – 20x60, 
– ∏aty: o wymiarach: 30x50 – 40x60 (w zale˝noÊci od rozstawu krokwi. 

Drewno powinno byç zaimpregnowane, co najmniej kl. II.

2. Ruszt metalowy: 
– kontr∏aty i ∏aty najcz´Êciej wykonane z kszta∏towników cienkoÊciennych

o gr. powy˝ej 0,7mm stalowych ocynkowanych o przekroju ceowym, zetowym
lub kapeluszowym.

Kontr∏aty s∏u˝à do mocowania folii dachowej (folii wst´pnego krycia – FWK) do
krokwii. Do ∏at mocowane sà bezpoÊrednio arkusze blach dachówkowych.

UWAGA! Odleg∏oÊci pomi´dzy ∏atami zale˝à od poprzecznego przet∏oczenia
imitujàcego dachówk´ (rys. 2), wyjàtkiem jest odleg∏oÊç pomi´dzy 1-à a 2-à ∏atà, którà
wyznacza si´ praktycznie, a która zale˝y od konstrukcji okapu, nachylenia po∏aci
dachowej oraz systemu orynnowania.

Na ogó∏ ∏ata nr 1 
musi byç wy˝sza od
pozosta∏ych o ok. 1,5
do 2cm, gdy˝ podparta
w tym miejscu blacha
dachówkowa posiada
wy˝sze przet∏oczenie.

W przypadku 
mocowania arkusza
przed przet∏oczeniem
pierwsza ∏ata pozostaje
taka sama jak pozosta∏e.

Zastosowanie kontr∏at
i ∏at gwarantuje
uzyskanie, koniecznej 
dla prawid∏owego
funkcjonowania pokrycia
metalowego, pustki
powietrznej poprzez
którà odprowadzana jest
para wodna (wilgoç)
pochodzàca z wn´trza
obiektu.

WielkoÊç szczeliny przy
okapie oraz przy kalenicy
(pustka górna – nad
FWK) powinna wynosiç
min. 200cm2/mb okapu
i kalenicy.

4. Konstrukcje wi´êby
dachowej. – rys.3.

Na rys. 3 przestawiono najcz´Êciej
spotykane rozwiàzania
konstrukcyjne przekryç dachowych.
Dobór poszczególnych materia∏ów
oraz przyj´cie okreÊlonego
rozwiàzania konstrukcyjnego
powinny prowadziç do:
– uproszczenia konstrukcji,
– maksymalnego wykorzystania

w∏aÊciwoÊci zastosowanych
materia∏ów,

– uzyskanie spodziewanego efektu
u˝ytkowego.

W przypadku nowych rozwiàzaƒ,
gdzie dach jest nieodeskowany
a zastosowana FWK posiada
wysokà paroprzepuszczalnoÊç
(powy˝ej 1000 g/m2 24h, lub Sd
poni˝ej 0,3m) warstwa ocieplenia
montowana pomi´dzy krokwiami
mo˝e si´ stykaç z FWK. Dach
oddycha ca∏à powierzchnià.
Zb´dna jest pustka powietrzna.
Do ocieplania wykorzystywana jest
ca∏a wysokoÊç krokwi. FWK mo˝na
montowaç przek∏adajàc jà przez
kalenic´ co eliminuje stosowanie
uszczelek.

Zastosowanie w tych
rozwiàzaniach FWK o niskiej
paroprzepuszczalnoÊci lub
deskowania dachu z warstwà 
papy wymusza koniecznoÊç
zastosowania dodatkowej “dolnej”
pustki powietrznej (pomi´dzy 
FWK a ociepleniem lub pod
deskowaniem). W takim przypadku
nie nale˝y zamykaç linii kalenicy
folià (za∏o˝onà przez kalenic´) 
lecz pozostawiç tam szczelin´
wielkoÊci 5-10cm.
Z kolei dach deskowany 
wymaga zastosowania kominków
wentylacyjnych w pobli˝u kalenicy
(w iloÊci 1szt. o Êrednicy 10cm 
na 30-40m2 po∏aci dachowej).
Zbli˝ony efekt uzyskaç mo˝na
poprzez zastosowanie kratek
wentylacyjnych w szczycie budynku,
dolna pustka powietrzna powinna
wynosiç 2–4cm.
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Podk∏ad bezpoÊredni
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1. Dach nieodeskowany,
poddasze niezamieszka∏e
– FWK o wysokiej paroprze-

puszczalnoÊci, która mo˝e sí
stykaç z warstwà ocieplajàcà
montowana do krokwi

– kontr∏aty
– ∏aty

2. Dach nieodeskowany,
poddasze zamieszka∏e
– FWK o niskiej paroprze-

puszczalnoÊci – wymusza
koniecznoÊç stosowania
pustki powietrznej nad
warstwà ocieplajàcà

– kontr∏aty
– ∏aty

4. Dach nieodeskowany,
poddasze nie zamieszka∏e
– FWK niskoparoprzepusz-

czalna “zimna” montowana
ze zwisem (rozwiàzanie to
dopuszczane jest tam, 
gdzie ocieplenie u∏o˝one
jest na stropie bez kontr∏at)

– ∏aty

5. Dach odeskowany
poddasze zamieszka∏e
– FWK stanowi papa TopVent

02 NSK (Bader) gdy˝ tylko
na niej mo˝na montowaç
blachy trapezowe bez
kontr∏at i ∏at – konieczna
pustka powietrzna

Zastosowanie rozwiàzaƒ konstrukcji dachowych

w budownictwie mieszkaniowym

5

Podk∏ad bezpoÊredni

RYS. 2
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Z uwagi na doÊç rozpowszechnione stosowanie FWK o niskiej paroprzepuszczalnoÊci,
na rys. 4 pokazano jak nale˝y rozwiàzywaç dach przy okapie i przy kalenicy.

Wadami rozwiàzaƒ z FWK o niskiej paroprzepuszczalnoÊci sà:
– pomniejszenie izolacyjnoÊci warstwy ocieplajàcej na skutek jej przewiewania,
– gorsze wykorzystanie wysokoÊci krokwi pod gruboÊç izolacji,
– koniecznoÊç stosowania kominków wentylacyjnych lub kratek przy szczytach budynków,
– koniecznoÊç stosowania od strony “ciep∏ej” paroizolacji z dodatkowà warstwà folii

aluminiowej,
– trudnoÊci z uzyskaniem szczeliny przy okapie.

5. Monta˝ blach dachówkowych.

5.1. Monta˝ folii dachowych. – rys. 5 i 5a.

Przy instalowaniu folii dachowych (FWK) nale˝y przestrzegaç zaleceƒ producenta
zwracajàc szczególnà uwag´ na sposób post´powania przy otworach pod okna
dachowe i kominy.
FWK na okapie mogà byç instalowane w sposób:
1/. Do rynny, gdzie ewentualne skropliny majà mo˝liwoÊç sp∏ywaç do niej,
2/. Pod rynn´, gdzie skropliny sp∏ywajà pod nià ale za to czapy Ênie˝ne lub lodowe 

nie zatykajà szczeliny wentylacyjnej przy okapie.

UWAGA! FWK powinny byç przyklejone do pasa nadrynnowego za pomocà taÊmy
dwustronnie klejàcej, by nie by∏a targana wiatrem.

Niezale˝nie od sposobu instalacji ocieplenia,
od strony “ciep∏ej” powinna byç
zainstalowana folia paroizolacyjna a jej
∏àczenia klejone taÊmami samoprzylepnymi.

Zasadà jest by folie paroizolacyjne polietyle-
nowe (PE) stosowaç tam, gdzie zainstalowana
jest FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci,
natomiast tam, gdzie jest FWK o niskiej paro-
przepuszczalnoÊci na paroizolacj´ stosowaç
foli´ z dodatkowà warstwà metalu (Al.).

5.2. Monta˝ blach dachówkowych. – rys. 6.

Przed przystàpieniem do prac monta˝owych
nale˝y sprawdziç geometri´ dachu.
W przypadku po∏aci prostokàtnej nale˝y
zmierzyç przekàtne, które powinny byç sobie
równe. Wszelkie b∏´dy po∏aci powinny byç
lokalizowane na kraw´dziach bocznych
dachu i w kalenicy, gdy˝ sà to miejsca, które
póêniej przykryte sà obróbkami blacharskimi.

Bazà monta˝u blach dachówkowych jest
zawsze linia okapu.

Szczególnà starannoÊç nale˝y wykazaç przy
monta˝u podk∏adu – szczególnie ∏at. Muszà
byç mocowane (gwoêdzie skr´tne – ocynk)
równoleg∏e do okapu z zachowaniem w∏aÊciwych
od siebie odleg∏oÊci. Kierunek monta˝u mo˝e
byç dowolny. Jednak praktyczniej jest prowadziç
monta˝ z lewej strony ku prawej (jeÊli arkusz
posiada rowek kapilarny po lewej stronie). 

Wówczas po wst´pnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nast´pny podk∏ada si´ pod poprzedni
i sprawdza u∏o˝enie wzgl´dem okapu. Nast´puje idealne ich po∏àczenie na zak∏adzie wzd∏u˝nym
i przet∏oczeniach imitujàcych kszta∏t dachówki. Arkusz nie osuwa si´ z dachu!
Po wst´pnym zainstalowaniu nast´pnego arkusza mo˝na przystàpiç do zamocowania arkusza poprzedniego.
Dopuszczalne jest równie˝ prowadzenie monta˝u od prawej strony tak jak na rys. 6. Wybór sposobu
uzale˝niony jest w g∏ównej mierze od samej wi´êby oraz przyzwyczajeƒ montarzysty.
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I rynienka kapilarna

II rynienka kapilarna

kraw´dê boczna i górna to miejsce lokalizacji 
b∏´dów wykonania po∏aci dachowej
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1, 2, 3, 4, 5 - kolejnoÊç zak∏adania arkuszy

k + p

∏àczenie arkuszy 
na zak∏adzie poprzecznym

∏àczenie arkuszy 
na zak∏adzie pod∏u˝nym

miejsce 
mocowania arkuszy

linia kalenicy ze szczelinà (FWK - przerwa na grzbiecie kalenicy)

pustka górna

pustka dolna
kratki wentylacyjne

okap odeskowany

linia kalenicy ciàg∏a

FWK prze∏o˝ona przez grzbiet kalenicy 

- takie rozwiaznie wymusza 

zastosowanie kratki wentylacyjnej 

lub kominka wentylacyjnego !!!

okap wykoƒczony podbitkà

pustka górna

pustka dolna
kratki wentylacyjne

RYS. 4

RYS. 5

folia wypuszczona pod rynn´b)

21

1 - pas nadrynnowy ("rolada")

2 - pas podrynnowy ("kapinos")

1 - pas podrynnowy

2 - pas nadrynnowy

3 - FWK

a) folia wpuszczona do rynny

2 31

RYS. 6

7

Przyk∏adowe rozwiàzania linii okapu i kalenicy

– dach nieodeskowany

– FWK niskoparoprzepuszczalna

Sposoby mocowania FWK na okapie oraz

instalacja pasa podrynnowego i nadrynnowego
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Do mocowania blach s∏u˝à wkr´ty samowiercàce o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkà
z gumy EPDM odpornej na zmiany temperatury i promieniowanie s∏oneczne,
zapewniajàce szczelnoÊç mocowania.
Arkusze blach pomi´dzy sobà ∏àczy si´ wkr´tami samowiercàcymi o wymiarach 4,8x20.
Wkr´ty nale˝y wkr´caç wiertarkà wyposa˝onà w p∏ynnà regulacj´ mocy, w najni˝szym
miejscu fali dachówki.
Szacunkowe zu˝ycie wkr´tów wynosi 6-7 szt/m2 po∏aci i uzale˝nione jest od kszta∏tu
dachu oraz iloÊci obróbek blacharskich.

Arkusze blach mocujemy na ka˝dej fali w miejscach:
– przy okapie,
– przy kalenicy,
– przy zak∏adzie wzd∏u˝nym,
– przy kraw´dziach bocznych dachu,
– na rynnie kosztowej.

UWAGA!! Arkusze blach dachówkowych w miejscach
kominów i okien dachowych powinny byç d∏u˝sze min.
o wielkoÊç jednego przet∏oczenia imitujàcego dachówk´.

Wszelkie b∏´dy po∏aci dachowej eliminujemy przykrywajàc
wszystkie kraw´dzie dachu obróbkami blacharskimi.

5.3. Monta˝ obróbek.

Na rys. 7 przedstawione sà typowe obróbki blacharskie
oferowane z blach tego samego gatunku, koloru i rodzaju
pow∏oki co arkusze blach dachówkowych. Obróbki
blacharskie wykonywane sà równie˝ z arkuszy blach p∏askich
bezpoÊrednio na budowie przez monta˝ystów pokrycia.

UWAGA! Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek
obróbek blacharskich (w tym czap kominowych, rzygaczy
rynnowych itp.) z blach miedzianych na dachach krytych
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.

Obróbki blacharskie muszà spe∏niaç dwa podstawowe zadania:
1. zapewniç szczelnoÊç pokrycia w miejscach za∏amaƒ

i kraw´dzi po∏aci dachowych,
2. zapewniç estetyk´ pokrycia poprzez zatuszowanie 

b∏´dów poprzednich ekip budowlanych.

5.3.1. Pasy nadrynnowe. – rys. 5 i 5a.

Jest to obróbka majàca na celu:
1. skierowanie wód opadowych do rynny (w sytuacji, kiedy arkusze

blach spoczywajà na pasie i koƒczà si´ przed ich kraw´dzià),
2. skierowanie do rynien skroplin sp∏ywajàcych po FWK

wpuszczonej na pas,
3. maskowanie podk∏adu (kontr∏at i ∏at).

Pasy nadrynnowe swymi kraw´dziami wchodzà w rynn´ na 1/3 jej szerokoÊci oraz
montowane sà po zainstalowaniu orynnowania.
Po monta˝u pasów nadrynnowych mo˝na przystàpiç do monta˝u pokrycia.

5.3.2. Pasy podrynnowe. – rys. 5 i 5a.

Pe∏nià funkcje dekoracyjnà – os∏aniajàcà pionowà desk´ okapowà b´dàcà pod∏o˝em 
do monta˝u orynnowania.
Montowane przed monta˝em orynnowania.

5.3.3. Obróbki kominowe. – rys. 8 i 9.

Ich znaczenie jest szczególne, gdy˝
wadliwe ich wykonanie jest êród∏em
najcz´Êciej wyst´pujàcych nieszczelnoÊci
pokrycia dachowego.

Na rys. 8 pokazano przyk∏adowà obróbk´
komina zlokalizowanego w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 1,5m od kalenicy.
Wówczas pas obróbki za kominem jest
przykryty arkuszem blachy dachówkowej.

UWAGA! Arkusz w tym miejscu musi byç
d∏u˝szy min. o jedno przet∏oczenie
imitujàce dachówk´ po to aby uzyskaç
po∏àczenie z poprzecznym zamkiem na
przeci´tym (za kominem) arkuszu.

Fartuchy boczne obróbek powinny
zachodziç poza pe∏ny grzbiet blachy
dachówkowej.

Do obróbki kominów stosuje si´ równie˝
samoprzylepne taÊmy dekarskie. Wówczas
obróbka blaszana komina pe∏ni tylko
funkcj´ dekoracyjnà maskujàcà taÊm´
dekarskà.
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RYS. 7

9

Przyk∏adowa obróbka komina zlokalizowanego poni˝ej 1,5 m od kalenicy

Przyk∏adowa obróbka komina zlokalizowanego powy˝ej 1,5 m od kalenicy



5.3.4. Odboje kominowe (kozubki). – rys. 10.

Na po∏aciach o nachyleniu przekraczajàcym 30° za kominami powinno si´ instalowaç
odboje. Chronià one ty∏ komina przed strugà wody deszczowej zmuszajàc jà do
omini´cia komina.

Obróbka – bardzo istotna lecz
niech´tnie stosowana przez
dekarzy z uwagi na jej
pracoch∏onnoÊç.

5.3.5. Rynny kosztowe. – rys.11.

Wyst´pujà na styku dwóch po∏aci
w miejscu tzw. koszy zlewnych.
Ich zadaniem jest odprowadzenie
wód deszczowych z dwóch po∏aci
dachowych do rynny. Montowane
sà przed monta˝em arkuszy blach
dachówkowych.

5.3.6. Wiatrownica górna.
Wiatrownica boczna. – rys 12.

Wiatrownice os∏aniajà kraw´dzie
boczne dachu.
Na rys. 12 przedstawiono
przyk∏adowo instalacj´ obydwu
wiatrownic na kraw´dzi
zakoƒczonej krokwià oraz obróbk´
kraw´dziowà dachu
odeskowanego.
Wiatrownice montowane sà po
zainstalowaniu arkuszy blach
dachówkowych

10 11

1

3

1 - kalenica bary∏kowa

2 - kalenica sto˝kowa

3 - uszczelki pod kalenic´

4 - zakoƒczenie kalenicy bary∏kowej

~ 5 - 10 cm

2

4

2

1

3

1 - taÊma z otwartà dyfuzyjnie warstwà strukturalnà lub FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci

2 - taÊma dwustronnie przylepna

3 - uszczelka pod kalenic´

RYS. 13 5.3.7. Kalenice. – rys. 13.

Kalenica bary∏kowa
zabezpiecza grzbiet dachu
oraz kraw´dzie, gdzie
spotykajà si´ dwie po∏acie
pod kàtem wypuk∏ym.
Mocowanie kalenicy musi
byç tak rozwiàzane, aby
umo˝liwiç pokryciu
dachowemu oraz
ociepleniu swobodne
oddychanie” poprzez
jednà lub dwie pustki
powietrzne.

Warto pokusiç si´
o rozwiàzanie
przedstawione na rys. 17,
gdzie pas FWK o wysokiej
paroprzepuszczalnoÊci
przyklejono do kraw´dzi
blach dachówkowych.
Koƒcówki kalenicy zamyka
si´ zakoƒczeniami.
Mocowanie kalenicy
odbywa si´ min. na co
drugim grzbiecie blachy
dachówkowej.
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RYS. 12

1 - wiatrownica górna
2 - wiatrownica boczna

1
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RYS. 11

Przyk∏ad rozwiàzania i instalacji odbojów (kozubków).

Przyk∏ad zastosowania rynny koszowej

Przyk∏ad zastosowania wiatrownicy górnej i bocznej

kraw´dê dachu zakoƒczona krokwià kraw´dê dachu odeskowanego

RYS. 17
Przyk∏ad zabezpieczenia

„pustki dolnej” przed

zawiewaniem Êniegu

i deszczu

Przyk∏ad zastosowania kalenicy bary∏kowej i sto˝kowej
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UWAGA!! Wszystkie obróbki os∏aniajàce kraw´dzie dachu zlokalizowane sà w “pasach kraw´dziowych”
dachu, gdzie wyst´pujà najwi´ksze obcià˝enia spowodowane ssaniem wiatru – stàd nale˝y je mocowaç 
co min. 33cm.

5.3.10. Obróbki rur wywiewnych, 
wywietrzników, anten itp.

Wszelkie elementy o przekroju ko∏owym
wystajàce z dachu uszczelnia si´ za
pomocà ko∏nierzy uszczelniajàcych
wykonywanych z gumy EPDM. Podstawy
tych ko∏nierzy umo˝liwiajà uformowanie si´ 
do kszta∏tu blachy pod∏o˝a i dodatkowo
uszczelniane sà silikonem i mocowane
wkr´tami samowiercàcymi.

6. Pokrycia dachów 
inwentarskich.

W inwentarskich budynkach, w których
hodowane sà zwierz´ta, panuje szczególnie
agresywne Êrodowisko. Wydzielajàce si´
z odchodów zwierzàt gazy (t.j. metan,
siarczek wodoru czy amoniak)
w po∏àczeniu z parà wodnà tworzà
roztwory o bardzo silnym dzia∏aniu korozyjnym, dlatego bardzo istotnà sprawà jest nale˝yte rozwiàzanie
systemu wentylacyjnego tych pomieszczeƒ. Zaniechanie tego mo˝e spowodowaç znaczne skrócenie
˝ywotnoÊci przekryç – nawet o po∏ow´.
Mo˝na tu wykorzystaç zwyk∏e sposoby wentylacji za pomocà otworów wentylacyjnych w szczytach
budynków, krat wentylacyjnych lub przewodów wprowadzonych ponad dach, – nale˝y zwracaç szczególnà
uwag´ na ewentualnà korozj´ w pobli˝u wylotów.

7. Konserwacja.

Dachy z blach dachówkowych
w zasadzie nie wymagajà specjalnych
zabiegów konserwacyjnych. Nie mniej
jednak konieczne jest:
– usuwanie z powierzchni dachu liÊci,

które gnijàc powodujà odbarwienia
pow∏oki organicznej blachy,

– usuwanie warstwy py∏ów
przemys∏owych (np. pochodzàcych
z zak∏adów wapienniczych,
cementowni, hut i kopalƒ), które
wchodzàc w reakcj´ z wodà
powodujà uszkodzenie pow∏oki
organicznej blach.

A - kraw´dê "wkl´s∏a"

>115

>
1
1
5

Przyk∏ad obróbki kraw´dzi dachu o ró˝nych nachyleniach po∏aci

B - kraw´dê wypuk∏a

>115

>
1
1
5

5.3.8. Bariery Êniegowe. – rys. 14.

O zainstalowaniu barier Êniegowych 
decydujà lokalne warunki pogodowe oraz
doÊwiadczenia z eksploatacji obiektów 
wybudowanych w okolicy. W zale˝noÊci
od obfitoÊci opadów, zmian pogodowych 
i ukszta∏towania dachu montowane mogà
byç w jednym lub kilku rz´dach w odleg∏oÊci
ok. 1m od okapu na wysokoÊci podpory
krokwi (mur∏aty).
W przypadku zamontowania barier
Êniegowych nale˝y liczyç si´ ze zwi´kszonym
obcià˝eniem po∏aci dachowej o 20 do 40%
od wi´kszej iloÊci Êniegu w rejonie barier.

5.3.9. Obróbki kraw´dzi po∏aci o ró˝nych pochyleniach, obróbki przyÊcienne
i ogniomurowe. – rys. 15 i 16.

Obróbki j.w. wykonuje si´ najcz´Êciej na budowie z uwagi na du˝e zró˝nicowanie
architektoniczne budynków w Polsce.

13

RYS. 14

RYS. 16

RYS. 15
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Przyk∏ad zainstalowania bariery Êniegowej

Przyk∏ad obróbki kraw´dzi dachu o ró˝nych nachyleniach po∏aci

Przyk∏ad obróbki ogniomuru oraz zastosowania obróbki przyÊciennej i ogniomuru
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8. Uwagi koƒcowe.

1. Do ci´cia blach nale˝y stosowaç elektryczne no˝yce wibracyjne lub skokowe,
niblery oraz no˝yce r´czne.

Zabrania si´ u˝ywania narz´dzi powodujàcych przy ci´ciu uszkodzenie pow∏oki
lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania si´ ciep∏a, tj. szlifierki kàtowe.

2. Po dachu mo˝na chodziç jedynie w obuwiu o mi´kkich spodach stawiajàc stopy
w do∏ach fal.

Zanim zacznie si´ chodziç po pokryciu dachu nale˝y przykr´ciç wszystkie wkr´ty.

3. Drobne uszkodzenia pow∏oki podczas monta˝u mo˝na zamalowaç farbà 
do zaprawek. Powierzchnia musi byç oczyszczona z brudu i t∏uszczu. 
Powierzchnie sàsiadujàce z uszkodzeniami powinny byç os∏oni´te.

4. Stalowe wióry pozostajàce po ci´ciu i wierceniu muszà byç usuni´te za pomocà
mi´kkiej zmiotki, gdy˝ rdzewiejàc powodujà uszkodzenia powierzchni blach.

5. Brud, który w czasie pracy powinien byç usuni´ty za pomocà normalnych 
Êrodków myjàcych.

6. Miejsca ci´ç zaleca si´ zabezpieczyç lakierem bezbarwnym.

ZA¸ÑCZNIK

JeÊli w dokumentacjach technicznych brak jest rozwiàzaƒ
szczegó∏owych – mo˝na skorzystaç z poni˝szych uwag:

1. Deskowanie dachu.
1. GruboÊç desek przy rozstawie krokwi:

600mm – gr. desek: 20mm,
900mm – gr. desek: 23mm,
1200mm – gr. desek: 28mm.

2. GruboÊç p∏yty OSB przy rozstawie krokwi:
700mm – gr. p∏yty OSB: 12mm,
800mm – gr. p∏yty: 15mm,
1000mm – gr. p∏yty: 18mm.

3. Przekrój ∏at przy rozstawie krokwi:
700mm – przekrój ∏at: 24x48mm,
800 – przekrój ∏at: 30x50mm,
1200mm – przekrój ∏at: 40x60mm.

2. Minimalna d∏ugoÊç gwoêdzi.
1/. L = gruboÊç gwoêdzia x 12 + gruboÊç kontr∏aty,
2/. L = gruboÊç (∏aty + kontr∏aty) x 2,5.

3. Praktyczny dobór orynnowania:
1cm2 przekroju rynny lub rury spustowej “zbiera” wod´
deszczowà z 1m2 rzutu dachu.

4. Instalacja odgromowa.
Wg PN-92/E-05003/01-04 w instalacj´ odgromowà 
powinny byç zaopatrzone:
– budynki o wysokoÊci powy˝ej 15m lub powy˝ej 

500m2 p.u.
– budynki u˝ytecznoÊci publicznej (powy˝ej 500 osób),
– szpitale, sanatoria, ˝∏obki,
– obiekty o du˝ej wartoÊci historycznej,
– obiekty wykonane z materia∏ów ∏atwopalnych,
– obiekty do produkcji sk∏adowania materia∏ów ∏atwo

palnych,
– obiekty w których wskaênik zagro˝enia piorunowego

przekracza 10-4.

5. Minimalna gruboÊç ocieplenia.
– dachów stromych – 22cm,
– stropów nad poddaszami nie ogrzewanymi – 18cm.

6. Stosowanie uszczelek.
Uszczelnianie linii okapu i kalenicy, stosowane g∏ównie
z obawy przed insektami i ptactwem, wp∏ywa ujemnie na
sytuacj´ wilgotnoÊciowà przekrycia dachowego. Uszczelki
ograniczajà, a nieumiej´tnie stosowane wr´cz likwidujà
konieczne dla prawid∏owego funkcjonowania dachu
szczeliny wentylacyjne przy okapie i przy kalenicy. Jednak
zabezpieczenie okapu i kalenicy przed zagnie˝d˝eniem si´
ptactwa i insektów jest konieczne. 

7. Otwory i szczeliny wentylacyjne.
1. zalecana powierzchnia Fe szczelin wlotowych dla

stropodachów szczelinowych wentylowanych,
o nachyleniu po∏aci do 50° w przeliczeniu na 1m2
powierzchni dachu Fd wynosi:
– pow. wlotu powietrza przy okapie:
Fe = 0,002 x Fd – lecz nie mniej ni˝ 200cm2/mb okapu,

– pow. wlotu powietrza przy kalenicy:
Fe = 0,005 x Fd – lecz nie mniej ni˝ 200cm2/mb
kalenicy.

2. wentylacja poddasza nieu˝ytkowego:
Fe = 1/300 x Fp – poprzez system otworów
nawiewnych w dachu,
Fe =1/150 Fp – poprzez wywietrzniki umieszczone
w Êcianach szczytowych,
Fp – powierzchnia poddasza.

8. Stosowanie folii dachowych.
DoÊwiadczenia ostatnich lat oraz przeprowadzone
badania udowodni∏y, ˝e nawet w najbardziej korzystnych
warunkach fizyko-chemicznych na ocieplonym poddaszu
powinno si´ stosowaç paroizolacj´ w po∏àczeniu z FWK
o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci.
A zatem generalnie odchodzi si´ od stosowania folii nisko
paraprzepuszczalnych.
Dodatkowe dwa argumenty za stosowaniem FWK
o wysokiej paroprzepuszczalnoÊci a jednoczeÊnie
wodoszczelnych, to przede wszystkim fakt, ˝e stosujàc
takà foli´, zarówno inwestor jak i wykonawca robót ma
pewnoÊç, ˝e niczego nie mo˝na popsuç. Nie potrzeba tu
konstruowaç nawiewów ani wywiewów dla pustki
“dolnej”; jest to niezmiernie korzystne w przypadku
dachów skomplikowanych architektoniczne (np. dachy
kopertowe).
Drugim argumentem jest to, ˝e dach zbudowany przy
u˝yciu takiej folii i bez deskowania jest po prostu taƒszy
i cieplejszy, co znajduje konkretny wyraz w rachunkach
za ogrzewanie.

9. TaÊmy samoprzylepne.
1. TaÊmy jednostronnie przylepne:

– TOP – Tape4 – uszczelnianie przejÊç dachowych
(kominków wentylacyjnych, anten, wy∏azów itp.),
– FASET firmy Fulgurit – j.w.
– Top Tape6 – uszcz. nieszczelnoÊci w pokryciu (dziury,
ubytki),
– Clever Top Repair – ∏àcznie folii dachowych,
– TaÊma Dorken – j.w.
– RISSAN firmy SIGA AG – uniwersalna,
– TOP FLEX MAGE – taÊmy do obróbki kominów,
– TaÊmy izolacyjne firmy INTERCHEMAL – do:
* uszczelniania po∏àczeƒ blach trapezowych, kasetonów,
paneli elewacyjnych z konstrukcjà podstawowà,
* jako izolacje akustyczne pod p∏yty g. – k.,
* do dylatacji przyÊciennych posadzek.

2. taÊmy dwustronnie przylepne:
– TOP – Tape3 – klejenie folii na pasach nadrynnowych,
listwach przyÊciennych itp., folii paroszczelnych,
– Clever Top Connect – j.w.
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