
Układanie
dachówek
bitumicznych



Przygotowanie

Dachówkibitumiczneskładająsięz osnowy–z włókninyszklanejlub
mieszankiwłókninyi tworzywasztucznego,z obustronpowleczonej
masąasfaltową,gruboziarnistejposypkimineralnej(odgóry)i drobno
ziarnistejposypki(oddołu).

Pojedynczyelementtopas,którymawycięcia–poułożeniuelemen
tów tak, aby zachodziły na siebie, uzyskuje się określony kształt
dachówek.

Dachówki bitumiczne są lekkie, ich transport i  montaż nie sprawią
kłopotu. Znajomość specjalistycznych terminów ciesielskich i  doty
czącychpokryciadachowegoznacznieułatwipracę.

Niżej opisany sposób układania dachówek nazywany jest metodą
amerykańską.Dachówkibitumiczneukładasięnasztywnympodłożu
– na przykład wodoodpornej sklejce lub deskach, przybitych do 
krokwi.Minimalnagrubośćpodłożapowinnawynosić19mm (deski
nawpusti wypust)i 25mm(bezwpustów).

Układanie należy zacząć od strony przeciwnej do kierunku wiatru 
ideszczu.

Cechycharakterystyczne

UWAGA
Sprawdź,czywyróbjestoznakowanyspecjalnymsymbolem    .
Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpie 
czeństwa „B” lub których zgodność z aprobatą techniczną albo 
PolskąNormąpotwierdzacertyfikatzgodnościlubdeklaracjazgod
ności.Dachówkibitumicznenależyukładaćnadachuokąciena
chyleniaminimum20%.Przednałożeniemdachóweknależypamię
taćopokryciudrewnianychelementówwięźbydachowejśrodkiem
grzybobójczymiowadobójczym.
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Wykonanie
Układaniedachówekrozpoczyna
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1. Na dolnej  krawędzi dachu
zamocowaćblachę.

2. Pierwszyrząddachówekukła
dasięwycięciamidogóry.Tak
ułożone dachówki utworzą
równąkrawędźokapu.

3. Następny rząd dachówek
układa się już wycięciami na
dół,zakrywającpierwszyrząd.
W  ten sposób przy krawędzi
okapu powstaje podwójna
warstwadachówek.

1. Wyznaczyćzapomocąsznur
ka poziomą linię, równoległą
do krawędzi okapu w odle
głości19,5cm.

2. Wyznaczyć linię do niej
prostopadłą. Linie poziome 
i pionowe ułatwią równoległe
ułożeniedachówek.

3. Następnie na całej połaci
wyznaczyć, co 1114,5 cm,
linie równolegle do pierwszej
poziomej, odpowiadające
rozłożeniu pasów dachówek
(im mniejszy kąt nachylania,
tym bardziej gęsty rozstaw.
Odpowiedni rozstaw zapewni
dobrąszczelnośćpokrycia.
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4. Przybić gwoździami (lub
zszywkami) dwie warstwy
w pięciumiejscach,nadkaż
dymwycięciem.

5. Kolejnerzędyukładaćprzykła
dając krawędź do krawędzi,
jedną na drugą. Po ułożeniu
kilku rzędów widoczny już
będziewzórdachówek.

6. Kolejne rzędy układa się tak,
by krawędź jednej dachówki
znajdowała się na środku
dachówki poniżej. Dachówki
układa się z  przesunięciem
w pionie–elementyw rzędach
parzystych i  nieparzystych
musządokładniepasowaćdo
siebie.

7. Kolejnerzędydachówekprzy
bić w  ten sam sposób co
poprzednie.

 Kalenicę i  naroża pokryć
taśmą ocynkowaną, którą
przybija się do dachówek 
bitumicznych.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe 
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa 
instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania pro-
duktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób 
niezgodny z instrukcją użytkowania.

PORADA
Nie układaj dachówek jesienią, w zbyt niskiej temperaturze. Gdy
słońcenierozgrzejedachówek,toniesklejąsięoneażdowiosny.


