
Artyku  promocyjny

Remont dachu to przedsi wzi cie, które trzeba 

zaplanowa  z du ym wyprzedzeniem. Przede 

wszystkim nale y odpowiednio wybra  ma-

teria  nowego pokrycia. Spo ród obecnie do-

st pnych na rynku najlepiej nadaj  si  do tego 

blachodachówki. Ze wzgl du na ich niewielki 

ci ar mo na nimi zast pi  stosowane dawniej 

ci kie dachówki ceramiczne i cementowe oraz 

eternit. – Za blach  przemawia przede wszystkim 

waga, która wynosi rednio do 5 kg/m2 i pozwa-

la na u o enie pokrycia bez nadmiernego obci -

ania wi by. Dlatego stara, os abiona konstruk-

cja dachu najcz ciej nie wymaga wzmacniania

– mówi Micha  Jab onkowski, specjalista ds. po-

kry  dachowych Ruukki Polska. 

Oryginalna blachodachówka modu owa

Prace remontowe na dachu zazwyczaj obejmuj

usuni cie starego pokrycia wraz z atami oraz 

zamocowanie nowego. Zwykle trwa to od dwóch 

do kilku tygodni w zale no ci od zakresu prac 

i wielko ci po aci. Dobrze jest ten czas skróci

do minimum. Zamiast blachodachówki w arku-

szach lepiej jest wybra  blachodachówk  modu-

ow . – Ten format pokrycia jest dost pny od r ki, 

a prace remontowe przebiegaj  szybko i spraw-

nie. Model taki jak Finnera marki Ruukki – do-

st pny na rynku od kilku lat i dobrze sprawdzony 

– charakteryzuje si  dodatkowo tym, e arkusze s

symetryczne i nie ma podzia u na zak ad i pod-

k ad. Jest to dodatkowe u atwienie, gdy  mo na 

zacz  prace od dowolnego miejsca na po aci

– podkre la doradca. Dzi ki temu podczas wy-

miany pokrycia (a nawet po zako czeniu prac) 

bez problemu mo na wstawi  dodatkowe okno 

dachowe – wystarczy wyj cie lub przesuni cie 

kilku arkuszy blachy. 

Ma y format. Blachodachówka modu owa jest 

te  cz sto wybieranym materia em na dachy bu-

dynków w g stej zabudowie miejskiej. – Modu

blachodachówki Finnera marki Ruukki ma je-

dynie 1190 x 705 mm przy wadze 3,8 kg. Tak 

korzystne wymiary i ci ar znacznie u atwiaj

prace remontowe w trudnych warunkach – wy-

ja nia ekspert. Nie potrzeba specjalnego sprz -

tu do transportu materia u na dach, ani specjal-

nych zabezpiecze . A gdyby prace si  opó ni y

– cho by ze wzgl du na pogod  – nie trzeba si

obawia , e zabraknie miejsca na przechowy-

wanie blachodachówki na dzia ce.  

Estetyka. Dodatkowym atutem jest fakt, e po-

krycia blaszane s  atrakcyjne wizualnie oraz wy-

st puj  w szerokiej gamie kolorów. – Nowoczesne 

blachodachówki do z udzenia przypominaj  tra-

dycyjne dachówki, co sprawia, e z powodzeniem 

mo na je wykorzystywa  nawet podczas remontu 

obiektów, w przypadku których zachowanie kla-

sycznego wygl du jest wyj tkowo istotne. czenia 

poszczególnych elementów pokrycia u o onego 

z modu ów Finnera s  praktycznie niewidocz-

ne, co pozytywnie przek ada si  na estetyk  ca-

ego budynku – t umaczy Micha  Jab onkowski. 

Ekonomia i trwa o . Niezaprzeczaln  zale-

t  wymiany starego pokrycia na blachodachów-

k  s  niedu e koszty. Nie jest konieczne drogie 

i technicznie skomplikowane wzmacnianie 

konstrukcji dachu, ani zatrudnianie du ej eki-

py dekarskiej. Do monta u Finnery wystarcz

dwie osoby. Jednak ekspert Ruukki przestrze-

ga przed szukaniem dodatkowych, oszcz d-

no ci. – Lepiej nie kupowa  tanich blachoda-

chówek. Niska cena mo e wiadczy  o s abych 

parametrach blachy. Stal powinna by  jak naj-

lepszej, jako ci i pochodzi  ze sprawdzonego 

ród a. Na przyk ad, stal do produkcji dachów 

Ruukki pochodzi z w asnych hut firmy – zapew-

nia Micha  Jab onkowski. – Istotne s  równie

grubo  warstwy cynkowej i w a ciwo ci pow o-

ki. Ta ostatnia, oprócz po danego efektu kolo-

rystycznego, powinna tak e chroni  przed za-

rysowaniami oraz niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi – dodaje. Tylko wtedy dach 

nie b dzie sprawia  k opotów przez lata. 

Dopasowany system rynnowy

Wraz z pokryciem najcz ciej trzeba te  wy-

mieni  system orynnowania. Jest on najbardziej 

eksploatowanym elementem dachu (kurz i brud 

sp ywaj  rynn  wraz z wod  opadow ). Dlatego 

wa ne jest, aby by  wykonany z materia ów do-

brej jako ci i pasowa  do pokrycia dachowego. 

Dla dachów krytych blachodachówk  najlep-

szym rozwi zaniem s  obecnie rynny stalowe. 

S  one wykonane najcz ciej z blachy ocynko-

wanej o grubo ci #0,6 mm i powlekane obu-

stronnie pow okami organicznymi, odpornymi 

na uszkodzenia mechaniczne oraz promienio-

wanie UV. Gwarantuje to du  wytrzyma o

i d ug  trwa o . atwo je te  idealnie dopaso-

wa  kolorystycznie do pokrycia. 

– Wielko  systemu rynnowego powinna by  do-

pasowana do wielko ci po aci dachowych, z któ-

rych ma odebra  wod  opadow . le dobrany 

system mo e spowodowa  przelewanie si  wody 

z rynien, a przy bardzo du ych opadach nawet 

ich oberwanie – radzi Micha  Jab onkowski. 

Wi cej na www.ruukkidachy.pl

Ruukki Polska Sp. z o.o

ul. Jaktorowska 13, 96-300 yrardów

tel. 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

Stare, kilkudziesi cioletnie pokrycie dachowe nie tylko wygl da ma o

estetycznie, ale mo e by  te  w wielu miejscach uszkodzone. To zwi k-

sza ryzyko przeciekania dachu. Dlatego najlepiej je zast pi  nowym.

Remont dachu 
i wymiana orynnowania
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