
Jaka blacha trapezowa na dach najlepsza?

Dostępne obecnie na rynku różne rodzaje blaszanych pokryć dachowych mogą
wprawić niejednego inwestora w konsternację. Jeśli zastanawiasz się nad
wyborem odpowiedniej blachy trapezowej, to zobacz nasz poradnik i wybierz
najlepiej. Podpowiadamy, czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje
blach trapezowych, jakie mogą mieć profile i jak kształtuje się ich cena.

Jaka blacha trapezowa na dach najlepsza? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, którzy
zdecydowali się wybrać właśnie ten materiał. Kluczowe znaczenie będzie w tym wypadku miał
proces produkcyjny, dokładniej zaś – w jaki sposób materiał został zabezpieczony przed szkodliwym
wpływem warunków atmosferycznych. To właśnie ten parametr będzie miał wpływ nie tylko na
żywotność pokrycia, ale także na okres gwarancji udzielanej przez producenta. Zanim jednak
przejdziemy do szczegółowej prezentacji wad i zalet blach trapezowych, warto poznać również inne
rodzaje blachy na dach, które są dla nich alternatywą.

Co to jest blacha trapezowa?
Na rynku dostępnych jest dziś wiele pokryć dachowych, które określa się zbiorczym pojęciem
„pokrycia z blachy”, który to jednak termin – jak pokazuje praktyka – jest mocno upraszczający.
Popularnym wśród inwestorów pokryciem jest blachodachówka. Rodzaje dostępnych obecnie
blachodachówek są bardzo różne, jednak w każdym wypadku są one tańsze niż dachówki ceramiczne,
do których są wizualnie podobne. Produkt oferowany jest w formie arkuszy lub modułów, które
bardzo łatwo i szybko montuje się na dachu. Tego typu pokrycia wykonuje się najczęściej z
ocynkowanej blachy stalowej, którą zabezpiecza się dodatkowymi powłokami, np. z tworzywa
sztucznego (poliester, plastizol) lub posypką. I choć blachodachówki z posypką są droższe od
zwykłych, to jednak mają one zarówno lepszą odporność, jak i estetykę, do złudzenia przypominając
ciężkie dachówki bitumiczne, ceramiczne czy gonty, które z przyczyn konstrukcyjnych (lub
finansowych) nie zawsze można zastosować. Liczne rodzaje blachodachówki, rozbudowana gama
kolorów i kształtów, a także atrakcyjna cena sprawiają, że jest to dziś jedno z częściej stosowanych
pokryć dachowych. Innym popularnym pokryciem blaszanym są blachy trapezowe. Jest to rodzaj
blachy profilowanej, która składa się z metalowego rdzenia (stal/aluminium) o różnej grubości,
pokrytego powłoką zabezpieczającą. Choć jest to najtańsze z dostępnych obecnie na rynku pokryć
dachowych, to swoją ogromną popularność zawdzięcza ono nie tylko niskiej cenie, ale również
parametrom użytkowym. Blachy trapezowe są bardzo lekkie, przez co można je montować również
na słabszej więźbie. Ponadto materiał ten jest wytrzymały i odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Zabezpieczenie w postaci powłoki ochronnej sprawia też, że pokrycie z blachy trapezowej jest
odporne na wilgoć i korozję. Powyższe cechy, połączone z niską ceną sprawiają, że blachy trapezowe
stosuje się nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także w przemyśle i rolnictwie (hale



produkcyjne, magazyny), gdzie wykorzystywane się jako pokrycia dachowe oraz na elewacje lub
obudowy.

Jaka jest najlepsza blacha trapezowa na dach?
Na powyższe pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, bo wiele zależy od indywidualnych potrzeb
inwestora, a także od specyfiki budynku, na którym ma zostać ułożona blacha trapezowa. Rodzaje
powłok zabezpieczających to z pewnością jedno z kryteriów, które warto uwzględnić, bo mają one
wpływ na długość gwarancji udzielanej przez producenta. W przypadku blach ocynkowanych jest to
zazwyczaj 25 lat, natomiast jeśli pokrycie wykonane będzie z blachy wielowarstwowej z powłoką
poliuretanową, to okres ten znacząco się wydłuża – nawet do 50 lat.

Jakie są rodzaje blach trapezowych?
Decydując się na pokrycie dachu blachą trapezową, do wyboru mamy kilka typów rozwiązań. Można
wybierać więc mając przede wszystkim na uwadze rodzaj powłok, jakie zabezpieczają rdzeń
materiału – np. poliester, poliuretan, alucynk czy blacha trapezowa ocynkowana. Rodzaje blach
trapezowych można też wyodrębniać z uwzględnieniem ich grubości, a także wysokości profilu.
Ostatnie z wymienionych kryteriów istotne ze względu na przeznaczenie blachy – inne profile
wybiera się na domy jednorodzinne, inne na duże obiekty przemysłowe. Ostatnia linia podziału
przebiega z uwzględnieniem przeznaczenia blachy – możemy tu wyodrębnić blachy osłonowe
(stosowane na okładziny zewnętrzne przegród ściennych i dachowych) oraz blachy konstrukcyjne
(stosowane jako element całego układu dachowego z materiałem termoizolacyjnym i warstwą
osłonową).

Podział blach trapezowych ze względu na materiał
Zasadniczo budowa wszystkich blach trapezowych jest podobna – ich sercem jest metalowy rdzeń ze
stali lub aluminium o różnej grubości. Aby wyeliminować ryzyko korodowania arkuszy blachy,
powierzchnię pokrywa się ocynkiem lub alucynkiem, znacząco zwiększając również odporność
materiału na wpływ czynników atmosferycznych. Zabezpieczone w ten sposób blachy trapezowe są
często stosowane w obiektach przemysłowych, produkcyjnych i halach magazynowych. Nie brakuje
też rozwiązań bardzo nowatorskich, jak np. stosowanie stopu cynku i magnezu, który w jeszcze
wyższym stopniu zabezpiecza dach. Innym sposobem poprawy parametrów blachy jest stosowanie
wielowarstwowych powłok dekoracyjno-ochronnych z tworzywa sztucznego. Mogą to być powłoki
poliestrowe (również w wersjach matowych, jak np. mat gruboziarnisty), na bazie poliuretanu i
poliamidu (tzw. powłoki pural), grube powłoki z plastizolu,który cechuje się wysoką odpornością
chemiczną.
Ostatnią warstwę stanowi najczęściej lakier dekoracyjny, który odpowiada za wysoką estetykę
pokrycia z blachy trapezowej.

Podział blach trapezowych ze względu na profil
Innym kryterium podziału jest profil, jaki ma wybrana blacha trapezowa. Rodzaje profili mają wpływ
na to, gdzie zostanie zastosowane pokrycie.Wyróżniamy profile niskie, np. T8, który wykorzystywane
są najczęściej jako elewacje. Średnie profile, jak T14, T18, T20 znajdują zastosowanie jako pokrycia
dachowe domów jednorodzinnych, a także garaży, budynków gospodarczych czy domków
letniskowych. Wysokie profile blach (T35, T50, T55) produkowane są z myślą o dużych obiektach, jak
magazyny, hale produkcyjne itp. Dostępne są ponadto blachy trapezowe, których profile mają
wysokość T135, a nawet T200. Stosuje się je w konstrukcjach nośnych o dużych rozpiętościach, a
także do wykonywania stropów.



Wymiary blachy trapezowej
Mówiąc o wymiarach blachy trapezowej, oprócz profilu znać też trzeba inne parametry oraz umieć
rozróżnić dwa pojęcia: szerokość całkowitą oraz użytkową. Pierwsze z nich oznacza rzeczywisty
wymiar arkusza blachy, czyli taki, który możemy zmierzyć miarką. Szerokość użytkowa, czy też
„efektywna” to wartość, która informuje o tym, ile metrów blachy trzeba zakupić, aby pokryć dach z
uwzględnieniem wymaganych zakładów. Wylicza się ją po odjęciu niezbędnego zakładu, na jaki
układa się blachy, od szerokości całkowitej.

Blacha trapezowa na dach - co warto wiedzieć przed położeniem?
Zanim zapadnie decyzja o wyborze blachy trapezowej i materiał zostanie ułożony na dachu, warto
poznać nie tylko jego zalety, ale także wady. Za najsłabszą stronę takiego pokrycia uznaje się jego
akustyczność, co jest odczuwalne na poddaszach użytkowych podczas opadów deszczu. Problem ten
częściowo można rozwiązać stosując odpowiednio grubą izolację, np. z wełny mineralnej, skalnej lub
drzewnej.

Blacha trapezowa - jakie kolory sprawdzą się najlepiej?
Trudno mówić o kolorach, które sprawdzają się najlepiej w przypadku pokryć z blach trapezowych.
Oferta rynkowa jest w tym zakresie naprawdę ogromna, a oprócz najczęściej stosowanych,
tradycyjnych odcieni, nie brak też propozycji dla miłośników odważnych i nietuzinkowych barw.
Dobierając odcień pokrycia warto jednak uwzględnić nie tylko własne upodobania, ale również
otoczenie, a także dostępność pasującego kolorystycznie do pokrycia dachowego systemu rynnowego.

Używana czy nowa - jaka blacha będzie najlepsza?
W dobie internetu nie ma problemu, aby znaleźć blachy trapezowe z odzysku. Oczywiście jeśli
planujemy wykonanie pokrycia dachowego domu, to nie warto takich materiałów wybierać. Po
pierwsze – bardzo trudno będzie dopasować rozmiary do pokrycia, zwłaszcza jeśli połać dachowa nie
ma najprostszej konstrukcji. Wiadomo też, że narażony na działanie warunków atmosferycznych
materiał z każdym rokiem się zużywa, lepiej więc dopłacić i przez wiele lat nie martwić się
trwałością pokrycia. Jeśli jednak chcemy wykonać pokrycie „doraźnie” lub np. ułożyć blachę
trapezową na ukrytym w głębi ogrodu schowku na narzędzia, to używane blachy sprawdzą się w tej
roli doskonale.

Ceny blachy trapezowej
Pokrycia z blachy trapezowej swoją popularność zawdzięczają niskiej cenie, choć oczywiście – jak
zawsze – diabeł tkwi w szczegółach. Wszystko zależy od tego, jaką grubość i profil ma wybrany
produkt, a także od zastosowanych przez producenta zabezpieczeń. Na rynku można znaleźć
pokrycia, których cena za metr będzie mieścić się w przedziale 35-50 zł, warto jednak dokładnie
przyjrzeć się parametrom. I tak np. droższym rozwiązaniem będzie z pewnością blacha trapezowa
ocynkowana, a rodzaje powłok dodatkowo również mogą znacznie podnieść cenę. Warto jednak
dopłacić i cieszyć się bezawaryjną eksploatacją pokrycia przez wiele lat. Względy ekonomiczne
sprawiają, że wielu inwestorów szukających trwałego pokrycia stwierdza, że najlepszym rozwiązanie
będzie właśnie blacha na dach. Rodzaje pokryć dachowych wykonywanych z tego materiału dają
ogromne pole do popisu również w kwestiach wizualnych, a wieloletnia gwarancja udzielana przez
producentów sprawia, że nie będzie przesadą stwierdzenie, iż dziś to właśnie dachy blaszane są
najczęściej wybieranymi.
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