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Artyku  promocyjny

Podczas prac wykonawczych na dachu, 
Inwestor mo e spotka  si  z licznymi b da-
mi pope nionymi przez wykonawc . Jednym 
z podstawowych niedoci gni  spotykanych 
podczas odbioru prac dekarskich, jest niepra-
wid owo funkcjonuj ca wentylacja. W najbar-
dziej ekstremalnych sytuacjach zdarza si , e
jej po prostu nie ma.
Brak cyrkulacji powietrza pod poszyciem da-
chu powoduje powstanie ple ni i grzybów oraz 
stopniow  degradacj  drewna znajduj cego si
pod pokryciem. Aby temu zapobiec, trzeba pra-
wid owo wykona  wlot powietrza przy okapie. 
Nie mo e by  on mniejszy ni  200 cm²/ 1 m sze-
roko ci dachu. 

Nast pnym krokiem jest zrobienie wylotu 
powietrza. Wylot ten znajduje si  przy kaleni-
cy pod g siorami i zakryty jest ta m  uszczel-

niaj co-wentylacyjn . Ta ma zapewnia odpo-
wiedni  wentylacj  w obr bie kalenicy i gradów 
oraz chroni dach przed wnikaniem opadów at-
mosferycznych pod pokrycie dachowe.

Przy d u szych po aciach do wspomagania 
wentylacji przegrody dachowej u ywa si  da-
chówek wentylacyjnych, najcz ciej umiesz-
cza si  je w przedostatnim rz dzie przy kale-
nicy. Zastosowanie tych dachówek konieczne 
jest równie  tam, gdzie przerwana jest ci g o
pokrycia dachowego.

Kolejnym, jednym z najcz ciej spotyka-
nych b dów podczas s le u o one dachów-
ki. Wykonawca przed przyst pieniem do kry-
cia dachu, musi przede wszystkim prawid owo 
rozmie ci aty. Przed przyst pieniem do pra-
cy powinien zatem zapozna  si  z instrukcj
producenta. 

Dekarz wykonuj c montowanie at powinien 
rozmierzy  elementy drewniane, by by y
one rozmieszczone na dachu równomiernie. 
Nieprzestrzeganie tych zasad prowadzi do b -
du, którego konsekwencj  jest ratunkowe doci-
nanie ostatniej dachówki przy kalenicy. Takie 
docinanie dachówek ma negatywny wp yw na 
estetyk  ko cow  dachu.

Inwestor by unikn  kosztownych napraw 
pokrycia powinien zastanowi  si  nad wybo-
rem odpowiedniego fachowca ju  w fazie pro-
jektu i zakupu materia u. Dobre materia y oraz 
przede wszystkim profesjonalny wykonaw-
ca zapewni  nam gwarancj  trwa ego i bez-
piecznego dachu. 

Najcz stsze b dy wykonawcze
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Szybki i atwy monta  g siorów dzi ki systemowi 
CREATONFIRSTFIX®

Oryginalne akcesoria stanowi  gwarancj  najwy szej 
jako ci i pi knego wygl du dachu

Perfekcyjna szczelno  po aci zostaje osi gni ta 
dzi ki unikatowym zamkom zastosowanym 
w dachówkach CREATON

Dachówka kalenicowa wentylacyjna marki CREATON oraz system mocowania g siorów FIRSTFIX® to innowacyjny duet 
na doskona  kalenic

podczas monta u pokrycia dachowego
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