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NA TEMAT BLACHO DACHÓWKI 
Wybór materiału pokryciowego jest jedną z najważniejszych decyzji 
związanych z budową domu. Dlatego też warto poprzedzić go uważnym 
poznaniem specyfiki dostępnych na rynku produktów. Ze względu na 
rosnącą popularność, coraz częstszym tematem dyskusji na temat 
dachu i jego wykonania staje się blachodachówka. Związane z nią mity 
weryfikuje Antoni iuberda, ekspert firmy Blachotrapez 
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Mit 1: Czy lekkość oznacza 
solidność? 
Tym, co decyduje o przewadze blachodachówki 
nad innymi materiałami, jest przede wszystkim 
lekkość. Zasadniczą wątpliwość budzi to, czy 
cechę tę da się połączyć z wysoką jakością 
i solidnością. Przede wszystkim należy pamię
tać, że sam surowiec, z którego produkowana 
jest blachodachówka, powstaje w taki sposób, 
by gwarantować jak najwyższą odporność na 
działanie czynników zewnętrznych. Powłoka 
innowacyjnych lakierów (nie mniej niż 35 
fjm) chroni przed powstawaniem za rysowań 
i działaniem promieni UV, a wielowarstwo
wa budowa gwarantuje trwałość i doskonałą 
ochronę przed destrukcyjnym wpływem czyn
ników zewnętrznych. 0 jakości pokrycia dacho
wego decyduje ponadto nie tylko sam materiał, 
ale i wiele czynników pobocznych, takich jak 
właściwie dopasowane obróbki blacharskie 
i fachowy montaż, wykonany przez wykwali
fikowanego dekarza z użyciem odpowiednich 
akcesoriów. Niezależnie od tego, czy wybierze
my materiał lekki, czy ciężki, decydujący wpływ 
na całokształt dachu i jego funkcjonowanie 
przez kolejne lata wywrze to, jak starannie zre
alizowany zostanie projekt. 

Mit 2: Wątpliwe oszczędności 
Kolejny zarzut wiąże się z tym, czy aby na pew
no blachodachówka jest tańsza? Przeglądając 
oferty wiodących producentów, można odnieść 

bowiem wrażenie, że ceny pokryć blaszanych 
są bardzo zbliżone do dachówek tradycyjnych. 
Dach nie jest jednak tożsamy jedynie z samym 
pokryciem. Rodzaj materiału ma fundamental
ny wpływ na budowę całej konstrukcji. W przy
padku blachodachówki znacznie niższe koszty 
generuje przede wszystkim budowa więźby. 
Nie musi być bowiem wykonana z masywnych 
elementów, przygotowanych na utrzymanie 
ciężkiego pokrycia wykonanego z dachówek 

ceramicznych czy betonowych. Z tego też po
wodu blachodachówka jest doskonałym ma
teriałem także przy remoncie dachu - lekka 
budowa sprawia, że ryzyko naruszenia starej 
więźby jest znikome. 

Mit 3: Niepożądane naleciałości 
Dach z blachodachówki często przedstawia się 
jako taki, którego nie imają się wszelkie osady 
i naloty. Utrzymywanie takiego stanowiska 
byłoby dość naiwne, ponieważ każdy stykający 

się z czynnikami zewnętrznymi element domu 
nosi znamiona ich działania. Atutem pokryć 
z blachy jest niemniej to, że są one bardzo 
proste w czyszczeniu i konserwacji. Wystarczy 
bowiem raz w sezonie oczyścić powierzchnię 
dachu myjką ciśnieniową lub szczotką. 

Mit 4: Wygląd ma znaczenie 
Decydując się na wybór blachodachówki, nale
ży zmierzyć się również z zarzutem dotyczącym 
estetyki. Dach w bardzo dużym stopniu deter
minuje bowiem wygląd całego budynku. Sama 
blacha nie prezentuje się zbyt atrakcyjnie, 
niemniej należy pamiętać, że blachodachówka 
to materiał, który powstaje w wyniku zaawan
sowanych technologicznie procesów produk
cyjnych. Nie jest więc ona samą blachą, a jej 
znacznie zmodyfikowaną i ulepszoną wersją. 
Obecnie na rynku można wybierać wśród wielu 
wzorów blachodachówek, z różnymi rodza
jami przetłoczenia, a to stwarza inwestorom 
duże możliwości w kreowaniu połaci dacho
wej. Blachodachówka dostępna jest nie tylko 
w kilkunastu kolorach, ale i w różnorodnych 
kształtach, imitujących tradycyjne dachówki 
(marsylka, mnich-mniszka), a nawet podhalań
skie gonty. Do jej licznych zalet dołączyć należy 
również uniwersalność, która pozwala na wy
kończenie budynków o zróżnicowanej specyfi
ce i zaprojektowanych w dowolnym stylu. 
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BLACHODACHÓWKA NA DOMU W STYLU NOWOCZESNYM - jej 
wygląd z jednej strony nawiązuje do dachówek ceramicznych, ale 
z drugiej dodaje budynkowi lekkości 

BLACHODACHÓWKA NA DOMU W STYLU TRADYCYJNYM - tu 
ważniejsze jest, jak dobrze imituje ona dachówkę ceramiczną 
i dobrze pasuje do imitacji kamienia na elewacji 

NOWOCZESNA BLACHODACHÓWKA wymaga także nowoczesnej 
podkonstrukcji i izolacji - w tym termicznej i akustycznej, co 
sprawia, że nie ustępuje w tych parametrach innym pokryciom 

BLACHODACHÓWKA NA ROZRZEŹBIONYM DACHU - zastosowanie 
niewielkich modułów umożliwia pokrywanie połaci z wieloma 
załamaniami i lukarnami 

NIEWIELKIE MODUŁY nie powodują wcale, że kładzenie 
blachodachówki trwa dłużej - wręcz przeciwnie, montaż tego 
pokrycia jest bardzo szybki 
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