
Dachówka ceramiczna czy blachodachówka:
co wybrać na pokrycie dachu?

Wybór pokrycia dachowego nie zawsze do końca należy do inwestora – dzieje
się tak wówczas, gdy planowany jest remont dachu na budynku, który ma już
swoje lata i nie każde rozwiązanie można zastosować z uwagi na ograniczenia
konstrukcyjne.

Jeśli natomiast wybieramy pokrycie do nowego budynku, to pole manewru jest zdecydowanie
większe. Miłośnicy klasyki najczęściej stają wówczas przed pytaniem: blachodachówka czy dachówka
ceramiczna? Cena jest tutaj jednym z kluczowych czynników, warto jednak podczas dokonywania
wyboru uwzględnić jeszcze inne aspekty. Blachodachówka czy dachówka ceramiczna? To pytanie,
które zadaje sobie wielu inwestorów, jednak zanim na nie odpowiemy, warto pokrótce wymienić
podstawowe wady i zalety każdego z tych pokryć.

Czym charakteryzuje się dachówka ceramiczna?
Dachówki ceramiczne są znane człowiekowi od lat – nawet dziś można spotkać wielowiekowe
budynki, na których nadal jest takie pokrycie, co świadczy o nieprzeciętnej trwałości materiału.
Dachówki ceramiczne mają szereg zalet, wśród których warto wymienić odporność na niekorzystne
warunki atmosferyczne, w tym silne wiatry, którym to ciężkie pokrycie skutecznie się opiera. Ich
zaletą jest też dobre tłumienie dźwięków, przez co na kondygnacjach znajdujących się bezpośrednio
pod dachem panuje akustyczny komfort nawet bez stosowania dodatkowych izolatorów. Równie
dobrze wypadają dachówki ceramiczne jeśli chodzi o ich właściwości termiczne. Nagrzewają się
wolno, ale też powoli oddają ciepło, co zapewnia stabilną, przyjemną temperaturę. Atutem
ceramicznych dachówek jest też łatwość wymiany pojedynczych elementów w przypadku ich
uszkodzenia. Warto jednak pamiętać, że na skutek działania promieni słonecznych, deszczu, śniegu z
biegiem czasu zmieniają swój kolor. Trzeba liczyć się więc z tym, że widoczne będą delikatne różnice
kolorystyczne w odcieniach (co jest mankamentem również wówczas, gdy planujemy np. dobudówkę
z takim samym pokryciem). Na rynku oferowane są dachówki z różnym wykończeniem powierzchni:
angobowane, glazurowane i naturalne. Ostatnie z wymienionych mają charakterystyczny, ceglasty
odcień. Z uwagi na fakt, że dość łatwo porastają mchem i ulegają zabrudzeniom, są coraz rzadziej
wybierane przez inwestorów. Lepiej sprawdzają się dachówki, których powierzchnia jest dodatkowo
zabezpieczona: angobowana (wykorzystuje się w tym celu ciekłe masy gliny, do których dodaje się
mieszanki minerałów lub tlenki metali) albo glazurowana (mieszanka wstępnie roztopionego i
rozdrobnionego szkliwa oraz nieorganicznych dodatków). Angobowanie i glazurowanie otwiera
możliwość zabarwienia dachówek ceramicznych na różne kolory (brązy, czernie, szarości), zwiększa
ich odporność na zabrudzenia i porastanie mchem, a także… podnosi finalną cenę produktu.

Blachodachówka – charakterystyka



Blachodachówki to obecnie jedno z najpopularniejszych pokryć dachowych, co zawdzięcza ono
świetnej kombinacji cech: stylowej estetyki i dużej trwałości z atrakcyjną ceną. Tego typu pokrycie
powstaje z profilowanej blachy i sprzedawane jest w formie modułów i arkuszy, które montuje się na
dachu. Ma to swoje konsekwencje ekonomiczne, bo zarówno sam materiał, jak i jego prosty montaż
pozwalają znacznie zredukować koszt inwestycji, jaką jest ułożenie dachu. Z uwagi na łatwą i
nieskomplikowaną instalację prace można też przeprowadzić bardzo szybko, czemu sprzyja lekkość
blachodachówek. Ostatnia z wymienionych cech – niewielka waga – sprawia, że materiał ten
doskonale sprawdzi się w przypadku wymiany pokrycia, bo nie obciąży ono nadmiernie więźby, którą
nadgryzł już ząb czasu lub gdy konstrukcja dachowa nie jest zbyt masywna. Pokrycia z
blachodachówki doskonale sprawdzają się na tych obszarach, gdzie występują duże opady śniegu.
Dzięki temu, że mają gładką powierzchnię, śnieg swobodnie zsuwa się z połaci, nie zalegając na
dachu. Wśród zalet blachodachówek warto też wymienić ich estetykę. Rozbudowana gama
kolorystyczna sprawia, że w ofercie rynkowej obok eleganckich, ponadczasowych odcieni można też
znaleźć nawet najbardziej nietuzinkowe barwy. Czy blachodachówka nie ma więc żadnych wad?
Oczywiście, jak każdy materiał, również ten rodzaj pokryć dachowych nie zadowoli każdego
inwestora. Trzeba pamiętać o tym, że blachodachówki słabo tłumią hałasy, należy liczyć się więc z
tym, że podczas intensywnych opadów deszczu na poddaszu będzie słychać, jak krople rozbijają się o
dach. Oczywiście problem ten można w dość prosty sposób rozwiązać – nierzadko zresztą już na
etapie budowy domu inwestorzy decydują się na grubą izolację z wełny mineralnej, dodatkową
izolację nakrokwiową czy różne rodzaje płyt PIR, które zaizolują nie tylko od niepożądanych
dźwięków, ale także termicznie. Pewne ograniczenia stawia też kąt nachylenia dachu. Arkusze
blachodachówki można montować wówczas, gdy nachylenie połaci wynosi minimum 9º. Jeśli
powierzchnia blachodachówki pokryta jest dodatkowo posypką mineralną lub ceramiczną (takie
rozwiązanie oferuje np. Blachotrapez - blachodachówka) to kąt nachylenia nie może być mniejszy niż
14º. Inwestorzy, którzy zastanawiają się, co lepsze: blachodachówka czy dachówka ceramiczna,
często mogą też spotkać się z opinią, że pierwsze z wymienionych pokryć ma krótką żywotność.
Producenci udzielają zazwyczaj 15-20 lat gwarancji na blachodachówki, jednak spokojnie możemy
przyjąć, że takie pokrycie posłuży nawet przez 50 lat. Wiele zależy oczywiście od tego, jaki produkt
wybierzemy, konkretniej zaś – jakie zabezpieczenia zastosował producent (powłoki ochronne) oraz
jak gruba jest stal użyta do wytworzenia danego wyrobu.

Dachówka ceramiczna czy blachodachówka – porównanie
Pokrycia dachowe takie jak dachówka ceramiczna czy blachodachówka, a także każdy inny rodzaj,
mają swoje wady i zalety, jednak nie zawsze mamy możliwość wyboru. Dzieje się tak wtedy, gdy
planujemy wymianę pokrycia na już istniejącym dachu – może bowiem okazać się, że więźba
dachowa czy inne elementy konstrukcji dachu są zbyt słabe, aby mogły „udźwignąć” ciężkie
dachówki ceramiczne. Jeśli decyzję co do pokrycia podejmujemy na etapie budowy domu, a do tego
mamy odpowiedni budżet, to wybór jest zdecydowanie większy, bo projektant przeprowadzi
szczegółowe obliczenia parametrów więźby również pod ciężkie materiały pokryciowe. To właśnie
ciężar pokrycia jest podstawową kwestią, którą muszą uwzględnić inwestorzy zastanawiający się, czy
lepsza będzie dachówka czy blachodachówka. A jeśli w grę wchodzą obydwa rodzaje pokryć, to
można porównać jeszcze inne parametry. Pierwszą sprawą jest trwałość – i tu wygrywają dachówki
ceramiczne. Ich żywotność szacuje się nawet na 100 lat, choć nie brakuje starszych budynków, w
których takie pokrycie nadal dobrze pełni swoją rolę. Producenci udzielają na nie zazwyczaj 30 lat
gwarancji, można też spotkać wyroby objęte 50-letnią gwarancją. Nawiasem mówiąc – również
dachówki cementowe mają podobną trwałość, choć dane te są trudne do zweryfikowania, bo produkt
jest na rynku relatywnie krótko znany. Otwarte pozostaje pytanie, czy drogie dachówki ceramiczne (i
to zarówno w sensie kosztu zakupu materiału, jak i robocizny) rzeczywiście są bardziej opłacalne niż
blachodachówka. Zważywszy na fakt, że pokrycie dachowe wybiera się raz (może dwa) w życiu, nie
każdy planuje tę inwestycję mając w polu widzenia kolejne pokolenia. A przecież 50 lat (bo tyle z



pewnością posłuży pokrycie z blachodachówki) to również długi czas i dla wielu osób taka
perspektywa jest z pewnością wystarczająca.

Różnica cenowa
Czynnikiem, który w znacznym stopniu może determinować odpowiedź na pytanie o to, czy lepsza
będzie blachodachówka czy dachówka ceramiczna jest koszt tych materiałów. Tutaj zdecydowanie
lepiej wypada blachodachówka, która swoją popularność zawdzięcza między innymi atrakcyjnej
cenie. Dachówki ceramiczne to jedne z droższych pokryć, zwłaszcza, gdy wybór pada na
najłatwiejsze w utrzymaniu oraz dostępne w ciekawszej kolorystyce produkty angobowane czy
glazurowane. Zresztą nie przez przypadek o blachodachówce mówi się jako o alternatywie
kierowanej do miłośników tradycyjnych dachówek ceramicznych – tańszej, o nieco krótszej
żywotności, jednak bardzo atrakcyjnej wizualnie. Warto też pamiętać, że jeśli poszukujemy
produktów o oryginalnej, nietypowej kolorystyce, to nie będzie dobrym wyborem dachówka
ceramiczna. Choć obok tradycyjnych, naturalnych dachówek o ceglasto-czerwonym odcieniu mamy
też do wyboru produkty glazurowane czy angobowane, to jednak mają one raczej stonowane barwy –
czernie, szarości, brązy. Miłośnicy kolorystycznej brawury raczej więc nie postawią na takie pokrycia.

Podsumowanie
Dachówka ceramiczna czy blachodachówka – na to pytanie nie ma jednej, prawidłowej odpowiedzi,
bo jak zawsze w przypadku materiałów budowlanych wszystko zależy od konkretnej sytuacji,
możliwości technicznych, budżetu i planów inwestora. Jeśli nie ma przeciwwskazań konstrukcyjnych
do zastosowania ciężkiego pokrycia, warto zastanowić się nad tym, czy chcemy, aby pokrycie
posłużyło kolejnym pokoleniom, czy też nie wybiegamy aż tak daleko w przyszłość. Na etapie wyboru
pokrycia warto też uwzględnić warunki klimatyczne – jeśli mieszkamy w lokalizacji, w której często
zdarzają się huraganowe wiatry, lepszym wyborem będzie dachówka ceramiczna. Nie sprawdzi się
ona natomiast (zwłaszcza w podatnej na zabrudzenia i porastanie mchem wersji naturalnej) na
dachach budynków usytuowanych w pobliżu wysokich drzew i lasu. I wreszcie – kwestia ceny, bo to
ona często gra pierwsze skrzypce. Zaporowa cena dachówek ceramicznych jest dla wielu osób
decydująca – tym bardziej, że dostępne na rynku blachodachówki są dziś na tyle atrakcyjne wizualnie,
że na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od ceramiki.
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