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Jeżeli chcecie Państwo mieszkać

wygodniej i adaptować poddasze,

należy zacząć od remontu dachu. 

W przypadku remontowanych dachów

ważne jest odciążenie więźby. Można to

uzyskać przez zastosowanie dachówek pro-

filowanych Braas, które są prawie o połowę

lżejsze od stosowanych kiedyś bardzo po-

wszechnie dachówek typu karpiówka. Sy-

stem Braas eliminuje deskowanie dachu,

które podnosi koszty wykonania i zwiększa

obciążenie więźby. Z punktu widzenia

trwałości dachu najistotniejsze jest zapew-

nienie wentylacji połaci, szczególnie przy

zmianie funkcji poddasza z nieużytkowego

na użytkowe ocieplone, gdyż zabezpiecza

to przed gromadzeniem się wody i znisz-

czeniem elementów więźby.

Pokrycie dachowe – dachówki

w ofercie Braas

Braas oferuje pięć modeli dachówek,

w sześciu podstawowych kolorach, tak

więc można wybierać spośród wielu wa-

riantów. Podstawowe modele to Romańska

– wykonana w  innowacyjnej technologii

cisar, o łagodnie zaokrąglonym profilu,

Podwójne S- o niesymetrycznym profilu

fali, Grecka – o wysokim profilu, Celtycka

– wyróżniająca się symetrycznie falistym

kształtem oraz Tegalit – płaska dachówka

zakładkowa z zamkiem bocznym. Poza do-

borem kształtu i koloru, system Braas

umożliwia estetyczne wykonywanie detali

architektonicznych takich jak okap, szczy-

ty dachu, grzbiety, kalenice, kosze, lukarny

oraz inne wyoblenia połaci dachowej. Este-

tykę detali architektonicznych zapewnia

stosowanie dachówek kształtowych: szczy-

towych, – które eliminują konieczność sto-

sowania wiatrownic z blachy czy desek za-

chowując jednolitość koloru i materiału na

dachu i kalenicowych – dla dachów pulpi-

towych tj. jednospadowych. Mogą one być

stosowane w szerokim zakresie kątów po-

chylenia połaci dachowych, i dają gwaran-

cję właściwego funkcjonowania i idealnej

estetyki dachu przez wiele lat. Wszystkie te

elementy są dopasowane konstrukcyjnie

i kolorystycznie do dachówki podstawo-

wej. Na prostej połaci, nie wymagają kło-

potliwego docinania dachówek i dodatko-

wych elementów mocujących. Również ca-

ły zestaw akcesoriów, pozwalających na

prawidłowy z punktu widzenia fizyki bu-

dowli i wentylacji montaż pokrycia, zapew-

nia długotrwałe zachowanie cech funkcjo-

nalnych i estetycznych każdego dachu. Są

to np. dachówki wentylacyjne, kratki wen-

tylacyjne z grzebieniem, uszczelki wentyla-

cyjne, taśmy uszczelniająco-wentylacyjne

Figaroll, Braas Vent i Rupp Vent, membra-

ny wysokoparoprzepuszczalne Divoroll

Pro i Divoroll Universal. Bezpieczna eks-

ploatacja dachu jest możliwa dzięki syste-

mowi zabezpieczeń przeciwśniegowych

tzn. dachówki do mocowania płotków i be-

lek, nasadki mocujące i płotki wraz ze

złączkami pozwalającymi spinać kolejne

odcinki. Alternatywą dla obróbek blachar-

skich jest taśma do obróbek kominowych

Wakaflex. Taśma nie odkształca się pod

wpływem temperatury i zachowuje raz

nadany kształt, a kolory zewnętrznej po-

wierzchni są dobrane do koloru pokrycia.

W odróżnieniu od

obróbek z blachy,

Wakaflex jest roz-

ciągliwy, co niwelu-

je ewentualne ru-

chy więźby wzglę-

dem nieruchomego

komina dzięki swojej elastyczności. 

Dachówki Braas, a spadek dachu

Na dachach ocieplanych, gdy termo-

izolacja poddasza wymaga zastosowania

folii wstępnego krycia jako dodatkowego

zabezpieczenia, minimalny kąt pochyle-

nia połaci pozwalający zastosować da-

chówki Braas wynosi 10°. Zalecany kąt

nachylenia połaci dachowej dla dachów

profilowanych wynosi 22°. Przy takim po-

chyleniu pokrycie ułożone z dachówek

Braas z zastosowaną folią wstępnego kry-

cia, jest odporne na działanie czynników

atmosferycznych. Jednak niezależnie od

kąta pochylenia połaci, dachówkę należy

mocować: przy okapie, szczytach, kaleni-

cy przy oknach połaciowych, kominkach

oraz przy wszystkich innych dachów-

kach, do których mocowane są dodatko-

we elementy np. ławy kominiarskie, płot-

ki przeciwśniegowe itp. Natomiast po

przekroczeniu kąta 60°, należy mocować

wszystkie dachówki na połaci. Przy

mniejszych kątach pochylenia mocowa-

nie dachówek połaciowych jest uzależnio-

ne przede wszystkim od lokalnych wa-

runków klimatycznych i terenowych. Ale

mocowanie nie musi oznaczać praco-

chłonnego wiercenia i przykręcania da-

chówek. Proponujemy użyć klamry bocz-

ne, z których każda, zaczepiona o boczną

krawędź dachówki, mocuje trzy dachówki

jednocześnie, co przy ich odpowiednim

usytuowaniu minimalizuje nakład pracy

przy ich montażu
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