
Kiedy stosować i jak zamontować dachówki
wentylacyjne?

Zwiększona wilgotność powietrza wpływa na nadmierne zawilgocenie pokrycia
dachowego, przez co może na nim skraplać się para wodna. To z kolei stanowi
poważne zagrożenie dla trwałości dachu, a dodatkowo zmniejsza komfort
zamieszkiwania poddasza. Rozwiązaniem jest pozostawianie szczeliny
wentylacyjnej, na przykład w postaci dachówki wentylacyjnej. Co to jest i kiedy
się ją stosuje? Sprawdź sam poniżej.

Dachówki wentylacyjne – co to jest?

Dachówki wentylacyjne zapobiegają wnikaniu pary wodnej pod konstrukcję dachu, gdzie może
dochodzić do uszkodzenia więźby dachowej. Jedynym rozwiązaniem jest utworzenie odpowiedniej
wentylacji. Czy potrzebne będą dachówki wentylacyjne? Jest to główny element umożliwiający
sprawną wentylację powłoki dachowej. Alternatywą dla stosowania dachówek wentylacyjnych jest
montaż gąsiorów na sucho, tak by utworzyć szczeliny wentylacyjne. Jednak nie działają one na całej
powierzchni dachu. W wielu miejscach nie można w ten sposób wykonać szczeliny wlotu lub wylotu
powietrza spod pokrycia dachu, dlatego zastosować trzeba dachówki wentylacyjne. Zamiast komina
wlotowego i innych szczelin.

Czy dachówki wentylacyjne są potrzebne?
Jeśli podobny efekt można uzyskać za pomocą gąsiorów lub innych szczelin, po co montować
dachówki wentylacyjne? Czy potrzebne są one jeszcze do czegoś? W wielu domach o prostej
konstrukcji dachu faktycznie takie rozwiązanie nie jest potrzebne i możesz je całkowicie pominąć.
Jednak duże budynki wymagają znacznie lepszej wentylacji z powodu dużej powierzchni dachu. W
tym przypadku konieczne jest zwiększenie przepływu powietrza spod pokrycia dachowego. Dachówki
wentylacyjne są w tym przypadku jedynym estetycznym i sprawnym rozwiązaniem, które doskonale
zadziała zarówno w słoneczną pogodę, jak i w czasie deszczu. Zatem pytanie, czy dawać dachówki
wentylacyjne, dotyczy tak naprawdę powierzchni dachu oraz jego złożoności.

Kiedy stosować dachówki wentylacyjne?

Jeśli wiemy już, że stosowanie tego rozwiązania jest czasem konieczne, warto zastanowić się,
gdzie zamontować dachówki wentylacyjne:

pod kalenicami i grzbietami, najczęściej będzie to przedostatni rząd przed elementem blokującym●

przepływ powietrza. Możliwe są jednak odstępstwa od tej zasady – będą to dachówki karpiówki. Z



powodu rowkowanej budowy nie można zamontować dachówki wentylacyjnej w drugim rzędzie od
góry, ale trzeba bezpośrednio przed kalenicą,
w okolicy przeszkód w postaci okien dachowych czy kominów. Ułożenie dachówek wentylacyjnych●

uzależnione jest w tym miejscu od rozstawy kontrłat. Najlepiej zastosować tego typu dachówkę
przed i za przeszkodą, by zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza,
w okapie dachu, mimo że dachówki są tu bardzo rzadko stosowane,●

przy koszach, gdzie skomplikowana konstrukcja utrudnia prawidłowy przepływ powietrza. W●

rzeczywistości jednak te okolice są często omijane przez dekarzy. Wynika to z trudności w
prawidłowym zamontowaniu tych elementów wentylacyjnych, jednak prowadzić może do
uszkodzenia całej konstrukcji dachu w dłuższym terminie.

Choć zakres, kiedy stosować dachówki wentylacyjne, nie jest ogromny, zaniedbanie instalacji takiego
elementu może prowadzić do opłakanych i bardzo kosztownych uszkodzeń dachu.

Jak rozmieścić dachówki wentylacyjne?
Gdzie umieścić dachówki wentylacyjne, by dawały jak najlepsze efekty? Przede wszystkim warto
spojrzeć na te elementy jako wejścia i wyjścia dla powietrza wentylującego pokrycie dachowe. Dzięki
temu zyskamy dokładniejsze spojrzenie na cały dach. Kiedy już wiesz, jak działają dachówki
wentylacyjne, jak rozmieścić je w prawidłowy sposób? Sprawdź, gdzie powietrze wpływa pod
powłokę dachu, ale nie może go opuścić. Taka sytuacja występuje przede wszystkim blisko szczytu
dachu, tuż pod grzbietem lub kalenicą. Z kolei nad dużymi przeszkodami powietrze nie ma, jak
dostać się do środka, by wentylować powłokę dachową. Dlatego też w tym miejscu także warto
wstawić dachówkę wentylacyjną. W końcu są miejsca, gdzie przepływ powietrza jest mocno
zaburzony. Tak jest przy łączeniu się połaci, w miejscu zainstalowania kosza dachowego. Jednak
odpowiednie rozmieszczenie dachówek wentylacyjnych w tym miejscu wymaga wiedzy i
doświadczenia.

Jak montować dachówki wentylacyjne?
Montaż dachówki wentylacyjnej jest czasem konieczny – jednak jakie ilości będą wystarczające? Na
to pytanie nie można odpowiedzieć w łatwy sposób. Najczęściej jest to kwestia wymagająca
doświadczenia i wiedzy. Jeśli zamierzasz instalować dachówki wentylacyjne, liczba punktów powinna
odpowiadać zapotrzebowaniu dachu na wejścia i wyjścia wentylacyjne. W zależności od konstrukcji i
powierzchni dachu liczba potrzebnych sztuk może się mocno różnić.W niektórych przypadkach nie
ma konieczności instalacji dachówki wentylacyjnej. Kiedy stosować zatem to rozwiązanie? Często
zależy to od wyczucia fachowca, szczególnie w przypadku mniejszych dachów na budynkach
jednorodzinnych. Czasem warto umieścić nieco więcej dachówek wentylacyjnych, aby zapewnić
optymalną wentylację dachu, a innym razem nie instaluje się jej tam, gdzie teoretycznie powinna się
znaleźć.

Ile dachówek wentylacyjnych należy zamontować?
Dachówki wentylacyjne stanowią wloty i wyloty z pokrycia dachowego, które umożliwiają
odpowiednią wentylację powietrzem. Teoretycznie można wyliczyć liczbę potrzebnych dachówek
wentylacyjnych na podstawie minimalnych wymagań powierzchni wlotów i wylotów. Obliczenia te
jednak nie uwzględniają przeszkód, które wymuszają zakładanie takich elementów. Jak zamontować
dachówki wentylacyjne? Wystarczy usunąć jedną z dachówek na dachu i na jej miejsce włożyć
dachówkę wentylacyjną. Jednak takie prace prowadzone są przy stawianiu nowych pokryć
dachowych – w nowych budynkach lub przy okazji dużego remontu dachu.



Cena dachówek wentylacyjnych
Jak drogie są dachówki wentylacyjne? Ich cena nie przekracza kilku złotych. Dla porównania
kominek wentylacyjny to wydatek rzędu 300 złotych. Nawet biorąc pod uwagę ilość powietrza, jaka
dostanie się pod powłokę dachu przez każde z tych rozwiązań, dachówki wychodzą dużo taniej niż
inne, konkurencyjne rozwiązania. Natomiast różnica widoczna jest pod względem estetycznym.
Kominek wentylacyjny to dodatkowy element wystający poza obrys dachu i dobrze widoczny. Może
stanowić dla niektórych osób doskonałą ozdobę, dla innych zaś być elementem szkodzącym
wizerunkowi domu. Natomiast dachówka wentylacyjna jest stosunkowo płaska i nie wpływa w
większym stopniu na estetykę budynku.

Czy warto stosować dachówki wentylacyjne w swoim domu?
Dachówki wentylacyjne są potrzebne do prawidłowej wentylacji pod powierzchnią dachu. Pod tym
względem stanowią one bardzo istotny element każdego dachu. Jednak podobną funkcję pełni także
gąsior zainstalowany na sucho. Wytworzona w ten sposób szczelina pozwala powietrzu dostać się
pod powierzchnię dachu. Natomiast nie zawsze podobna szczelina zostaje wytworzona na szczycie
dachu – jeśli powietrze nie ma, którędy się wydostać, konieczny będzie montaż dachówki
wentylacyjnej. Jednak może ona także dodatkowo wzmacniać obieg powietrza pod pokryciem
dachowym. Szczególnie w okolicy różnego rodzaju przeszkód (okna, komin), jak i w przypadku koszy
dachowych. Choć trudno stwierdzić, kiedy w takich miejscach dachówka sprawdzi się najlepiej.
Jednak zawsze lepiej zamontować więcej takich elementów niż za mało.
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