
INSTRUKCJA MONTA¯U

BLACHODACHÓWEK

I BLACH TRAPEZOWYCH



Blachodachówki musz¹ zostaæ zamontowane na dachu w ci¹gu 3 miesiêcy od daty
zakupu pod rygorem utraty gwarancji.
Dachpol Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialnoœci za wyst¹pienie uszkodzeñ pow³oki
na blachodachówkach przechowywanych niezgodnie z instrukcj¹.

Transport produktów Dachpol Sp. z o.o. powinien odbywaæ siê na samochodach z zabudow¹ 
dostosowan¹ do d³ugoœci arkuszy. Arkusze na paletach powinny byæ zabezpieczone pasami, aby 
zapobiec ich przesuwaniu siê.

Do roz³adunku zaleca siê stosowanie specjalnych pasów lub wózka wid³owego o odpowiednim 
rozstawie wide³ dostosowanych do zamówionych d³ugoœci. Roz³adunek nale¿y wykonywaæ uwa¿nie, 
unikaj¹c uszkodzenia powierzchni blachy oraz opakowania.

Szczególnie ostro¿nie nale¿y postêpowaæ przy rêcznym roz³adunku. Nale¿y unikaæ przesuwania 
arkuszy jeden po drugim.  Arkusze nale¿y unosiæ i przenosiæ w orientacji pionowej (rys. 1).
W zale¿noœci od d³ugoœci blachy, podczas roz³adunku lub przenoszenia arkuszy dobieramy odpowiedni¹ 
iloœæ osób (1 osoba co 2 m), aby zapobiec za³amaniom, naci¹ganiu oraz odkszta³ceniu blachy. Arkusze 
chwytamy w miejscach przet³oczeñ, gdzie maj¹ one najwiêksz¹ sztywnoœæ.

Przechowywanie blachy powinno odbywaæ siê co najmniej 20 cm od pod³o¿a, z dala od 
materia³ów tworz¹cych œrodowisko agresywne (nawozy, kwasy, itp.). Aby zapobiec kondensacji pary 
wodnej powsta³ej w wyniku zmian temperatur, nale¿y prze³o¿yæ arkusze cienkimi przek³adkami 
zapobiegaj¹cymi stykaniu siê powierzchni blachy powoduj¹c prawid³ow¹ cyrkulacjê powietrza.
Stosuj¹c siê do powy¿szych zaleceñ, zapobiegamy wyst¹pieniu bia³ych plam na pow³oce lakierniczej.   
W przypadku materia³u zabezpieczonego foli¹ ochronn¹ nale¿y j¹ bezwzglêdnie usun¹æ przed 
rozpoczêciem  przechowywania.
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Podczas pracy u¿ywaj rêkawic ochronnych.Unikaj kontaktu z ostrymi krawêdziami
i naro¿nikami arkuszy.
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Rys. 1. Sposób przenoszenia arkuszy blachodachówki



W przypadku poddaszy zamieszka³ych nale¿y zastosowaæ membranê paroprzepuszczaln¹. 
Membrana dachowa pe³ni funkcjê izolacji przeciw wilgociowej dachu. Odprowadza wilgoæ z warstwy 
ocieplenia na zewn¹trz do orynnowania, nie doprowadzaj¹c do jej zawilgocenia. Membranê nak³adamy 
poziomymi pasami pamiêtaj¹c o 15 cm zak³adzie lub zgodnie z oznaczeniami producenta. Membranê 
mocujemy do krokwi wstêpnie zszywkami, a nastêpnie kontr³atami, które mocujemy do krokwi 
gwoŸdziami.

Wbrew pozorom kontr³aty pe³ni¹ doœæ istotn¹ funkcjê w dachu, dziêki nim tworzy siê przestrzeñ, 
przez któr¹ mo¿e swobodnie przep³ywaæ powietrze wentyluj¹ce pokrycie. Jednak, aby szczelina 
wentylacyjna dzia³a³a poprawnie musi mieæ sprawny wlot, i wylot, a przede wszystkim byæ dro¿na na ca³ej 
swej d³ugoœci. Kontr³aty maj¹ przewa¿nie przekrój 25mm x 50mm, ale mo¿emy zastosowaæ kontr³aty       
o wy¿szej wysokoœci wtedy szczelina wentylacyjna jest wy¿sza i lepiej spe³nia swoje zadanie.
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Przed przyst¹pieniem do pracy nale¿y sprawdziæ geometriê dachu (rys. 2). Po³acie w kszta³cie 
prostok¹ta musz¹ mieæ przek¹tne o równej d³ugoœci. Je¿eli nie s¹ one jednakowe oznacza to, ¿e dach 
jest krzywy i nale¿y go skorygowaæ. Górne powierzchnie krokwi powinny le¿eæ w jednej p³aszczyŸnie. 
Krawêdzie od których rozpoczyna siê monta¿ musz¹ znajdowaæ siê w równej linii. Minimalny k¹t spadku 
dachu na jakim zaleca siê monta¿ blachodachówki wynosi 9 stopni ( oko³o 15%)

SPRAWDZENIE PO£ACI

Rys. 2. Prawid³owa geometria po³aci dachu



! Do impregnacji drewna pod blachodachówki i trapezy nale¿y stosowaæ preparaty
nie zawieraj¹ce zwi¹zków soli poniewa¿ mog¹ one powodowaæ korozjê blachy.

£ATY

Przy rozstawie krokwi do 1000 mm, wystêpuj¹cym najczêœciej w dachach starszego typu, 
mo¿emy u¿yæ ³at o przekroju 50 mm x 40 mm, je¿eli rozstaw krokwi jest wiêkszy ni¿ 1000 mm przekrój ³aty 
powinien wynieœæ 60 mm x 40 mm.

Rozstaw ³at zale¿y od d³ugoœci modu³u blachodachówki jak¹ zakupiliœmy. Modu³ mo¿e wynosiæ     
350 mm lub 400 mm. Pierwsz¹ ³atê montujemy zawsze przy dolnej krawêdzi dachu, drug¹ w odleg³oœci 
300mm w przypadku blachodachówki o module 350 mm, pozosta³e ³aty montujemy w odleg³oœciach 
równych d³ugoœci modu³u zakupionej blachodachówki. W przypadku modu³u 400 mm drug¹ ³atê 
montujemy w odleg³oœci 350 mm, pozosta³e co 400 mm.

Pamiêtajmy, ¿e pierwsza ³ata musi byæ wy¿sza od pozosta³ych o oko³o 15 do 20mm, gdy¿ 
podparta w tym miejscu blachodachówka posiada wy¿sze przet³oczenie. W celu podwy¿szenia 
pierwszej ³aty mo¿emy zastosowaæ klocek dystansowy (rys. 3).

Przy blachach trapezowych stosujemy rozstaw ³at co 400 mm.
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1. - membrana
2. - silikon dekarski 
3. - podbitka perforowana
      lub kratka wentylacyjna
4. - klocek dystansowy
5. - pas nadrynnowy
6. - dodatkowa obróbka
7. - obróbka deski czo³owej
    - przep³yw powietrza

Rys. 3. Przyk³adowe rozwi¹zanie linii okapu



Blachodachówki uk³adamy na konstrukcji z ³at i kontr³at. Kierunek poziomy monta¿u arkuszy 
mo¿e byæ dowolny, jednak gdy rowek kapilarny jest po lewej stronie praktyczniej jest prowadziæ monta¿ 
od strony lewej do prawej.(rys. 4)

Rozpoczynamy od lewego dolnego arkusza, mocuj¹c najpierw "na sucho" tak by sprawdziæ k¹t     
i prowadzenie wzglêdem okapu i kalenicy. Podk³adamy kolejny arkusz pod spód i mocujemy go wstêpnie. 
Sprawdzamy jeszcze raz ustawienia wzglêdem okapu i kalenicy. Nastêpuje po³¹czenie na zak³adzie 
wzd³u¿nym i przet³oczeniach imituj¹cych kszta³t dachówki. Zalet¹ takiego monta¿u jest zatrzaskiwanie 
siê kolejnych arkuszy co sprawia, ¿e arkusze nie osuwaj¹ siê w dó³. Po wstêpnym zamocowaniu 
nastêpnego arkusza mo¿na przyst¹piæ do zamocowania arkusza poprzedniego.

Wybór sposobu monta¿u uzale¿niony jest w g³ównej mierze od samej wiêŸby oraz przyzwyczajeñ 
monta¿ysty i jego doœwiadczenia. Dolna krawêdŸ blachodachówki powinna siêgaæ 1/3 szerokoœci rynny. 
Je¿eli  stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiêtaæ o tym by zamontowaæ go w sposób umo¿liwiaj¹cy 
odprowadzanie skroplin z membrany do rynny. Monta¿ winien zostaæ przeprowadzony tak, aby jak 
najmniej chodziæ po zamocowanych ju¿ arkuszach. Gdy zachodzi taka koniecznoœæ nale¿y stawiaæ stopy 
w dnie fali, uwa¿aj¹c czy w podeszwach nie ma pozosta³oœci po ciêciu i obróbce blachy, które mog³yby 
uszkodziæ pow³okê.

Po zakoñczeniu monta¿u nale¿y oczyœciæ po³aæ z wszelkich opi³ków, gwoŸdzi i innych elementów, 
których pozostawienie skutkuje powstaniem w takich miejscach ognisk korozji.

MONTA¯ ARKUSZY

! Do ciêcia blach stosujemy no¿yce elektryczne wibracyjne, skokowe lub no¿yce rêczne.
Zabrania siê u¿ywania narzêdzi powoduj¹cych  uszkodzenie pow³oki lakierniczej
i cynkowej na skutek wydzielania siê temperatury, tj. szlifierek k¹towych. 

Rys. 4. Kolejnoœæ monta¿u arkuszy blachodachówki
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Do mocowania blach s³u¿¹ wkrêty samowierc¹ce o wymiarach 4,8×35 mm z uszczelk¹ z gumy 
EPDM, która jest odporna na zmiany temperatury i promieniowanie s³oneczne oraz zapewnia  
szczelnoœæ mocowania.  Arkusze blach pomiêdzy sob¹ ³¹czy siê wkrêtami samowierc¹cymi o wymiarach 
4,8×20 mm (zszywkami). Wkrêty nale¿y wkrêcaæ wkrêtark¹ wyposa¿on¹ w p³ynn¹ regulacjê mocy                
w najni¿szym miejscu fali dachówki.
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Szacunkowe zu¿ycie wkrêtów wynosi 6-8 szt./m  po³aci i uzale¿nione jest od kszta³tu dachu oraz 

iloœci obróbek blacharskich.

W przypadku uszkodzeñ pow³oki powsta³ych podczas transportu, monta¿u i obróbki nale¿y je 
zabezpieczyæ lakierem zaprawkowym w miejscach uszkodzenia, oczyszczaj¹c uprzednio powierzchniê 
z brudu i t³uszczu. Zaleca siê coroczne przegl¹dy dachu w celu dokonania niezbêdnych zabiegów 
konserwatorskich.

ROZMIESZCZENIE WKRÊTÓW

KONSERWACJA

www.dachpol.eu
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