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SKUTECZNA WENTYLACJA 
PO ACI DACHOWEJ
Jednym ze sposobów wentylacji dachu, 
szczególnie du ych powierzchni, jest mon-
ta  dachówek wentylacyjnych, które two-
rz  dodatkowe miejsca wlotu powietrza 
pod pokrycie. Specjalna budowa dachówek 
wentylacyjnych marki CREATON umo li-
wia skuteczny przep yw powietrza, a sys-
tem labiryntów w otworze wentylacyjnym 
zabezpiecza przed przedostaniem do we-
wn trz ptaków czy niewielkich ssaków. 
Ze wzgl du na dba o  o zachowanie jed-
nolitej, harmonijnej linii ceramicznego da-
chu w produktach CREATON nie stosu-
je si  kratek w otworach wentylacyjnych. 
Dobrym przyk adem estetyki, która idzie 
w parze z funkcjonalno ci  jest nowocze-
sna dachówka wentylacyjna DOMINO®

o prostej minimalistycznej formie lub nie-
zwykle popularna TITANIA®, dachówka 
typu holenderka p aska.

Rozmieszczenie oraz ilo  dachówek 
wentylacyjnych zale y od wielko ci oraz 
stopnia skomplikowania dachu. Przyjmuje 
si , i  na 13 m2 dachu powinna przypa-
da  jedna dachówka wentylacyjna. Zaleca 
si  ich monta  w po owie d ugo ci kro-
kwi, gdy jest ona d u sza ni  7–10 m oraz 
w miejscach, w których wyst puj  bariery 
w swobodnym przep ywie powietrza od 
okapu do kalenicy. Elementami zak óca-
j cymi cyrkulacj  mog  by  okna po acio-
we, panele solarne, kominy, etc. W takim 
przypadku stosuje si  dachówki wentyla-
cyjne przed i za przeszkod .

CERAMICZNA KALENICA 
WENTYLOWANA – 
OPTYMALNE ROZWI ZANIE
Innym, bardziej kompleksowym i niezwy-
kle wydajnym rodzajem „wietrzenia” dachu 
jest wentylacja z zastosowaniem po czenia 
kalenicy, dachówki wentylacyjnej i g siora 
mocowanych przy pomocy opatentowanego 
systemu „FIRSTFIX” marki CREATON. 
Przy takim rozwi zaniu powierzchnia 
przekroju wylotu powietrza wynosi nawet 
230 cm2 na odcinku 1 mb kalenicy, co wg 
normy DIN 4108 jest wystarczaj ce na po-
aci o d ugo ci krokwi do 23 m. Zapewnia 

to doskona  ochron  konstrukcji no nej 
przed wilgoci . Ponadto spojler i zak adka 
dachówki kalenicowej wentylacyjnej zabez-
pieczaj  po a  przed przenikaniem deszczu 
nawet przy niewielkim k cie nachylenia 
dachu i umo liwiaj  jego optymaln  wen-
tylacj . Konstrukcja kalenicy wentylowa-
nej oparta na wymienionych elementach 
zmniejsza si  wiatru podczas wichury, czy-
li gwarantuje niezawodno  i trwa o  da-
chu. 

„FIRSTFIX” umo liwia tak e ta szy 
i szybszy sposób mocowania g siorów za 
pomoc  specjalnych klamer ze stali szla-
chetnej, bez stosowania aty kalenicowej 
i konieczno ci u ycia wsporników. G siory 
mocowane „na sucho“ s  wtedy po o one 
bezpo rednio na dachówkach kalenicowych 
wentylacyjnych i nie wymagaj  wcze niej-
szego u o enia ta m, które z czasem ulega-
j  zu yciu. Natomiast bezwzgl dnie nale y
pami ta  o pozostawieniu 20 mm szczeli-

ny wentylacyjnej pomi dzy g siorem a spo-
ilerem dachówki kalenicowo-wentylacyjnej. 
Pomini cie tego wa nego elementu budowy 
spowoduje zamkni cie systemu wentylacji 
dachu, a w konsekwencji degradacj  poszy-
cia i samej dachówki.  

Wybieraj c skuteczny system wentylacyj-
ny dla ceramicznego dachu nie sposób po-
min  kwestii bezpiecze stwa i komfortu 
mieszka ców. Profesjonalne rozwi zania 
CREATON s  nie tylko trwa e i niezawod-
ne, ale tak e pozwalaj  ograniczy  do mi-
nimum prace konserwacyjne, a domowni-
kom cieszy  si  d ugoletnim, bezawaryjnym 
u ytkowaniem dachu. Decyduj c si  na ory-
ginalne akcesoria systemowe warto wspo-
mnie  równie  o tym, e 50-letnia gwaran-
cja udzielana przez CREATON Polska na 
ceramiczne dachówki z wybranych kolekcji 
nie obejmuje uszkodze  spowodowanych 
b dami sztuki dekarskiej, w tym powsta-
ych na skutek braku odpowiedniej wenty-

lacji. 
Doskona e parametry techniczne id

w parze z wyj tkow  estetyk . Idealnie do-
pasowane ceramiczne akcesoria i dachówki 
funkcyjne marki CREATON s  kompatybil-
ne do dachówki podstawowej pod wzgl -
dem formy i koloru, trwa e i odporne na 
dzia anie promieniowania UV. W ten spo-
sób przyczyniaj  si  do tego, e dach cera-
miczny mo e by  nadal uwa any za jeden 
z najpi kniejszych i najbardziej cenionych 
pokry .

Wentylacja dachu – nowoczesne rozwi zania CREATON
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W a ciwa wentylacja dachu oraz pomieszcze  w budynku maj  zasadnicze znaczenie dla zdrowia 
i komfortu mieszka ców. Nadmiar wilgoci nie tylko negatywnie wp ywa na jako ycia, ale tak e
zagra a trwa o ci konstrukcji dachowej, mo e doprowadzi  do rozwoju ple ni i grzybów na po aci oraz 
porastania jej mchem. Szczególnie gro ne dla budynku jest os abienie wi by dachowej, zmniejszenie 
w a ciwo ci warstwy termoizolacyjnej, a nawet zawilgocenie materia ów budowlanych. 
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