
Wentylacja dachu – dlaczego powinniśmy o
niej pamiętać podczas wyboru pokrycia
dachowego?

Dach to nie tylko pokrycie. To również wiele innych produktów, dzięki którym
będzie on funkcjonował bezawaryjnie przez wiele lat. Część z nich odpowiada
za wentylację pokrycia.  

Dla konstrukcji domu groźna jest wilgoć. Jej nadmiar powoduje zawilgocenie elementów i ich
niszczenie. Dotyczy to także dachu, którego więźba jest zwykle wykonana z drewna. Dlatego tak
ważne jest przewietrzanie jego warstw, które mają układ umożliwiający przepływ powietrza. Ważne,
aby przemieszczało się ono sprawnie i bez przeszkód. Wraz z nim usuwany jest bowiem nadmiar
wilgoci, która może zagrozić drewnianej konstrukcji dachu i jego izolacji termicznej.Aby nie dopuścić
do wykraplania się pary wodnej i zawilgocenia warstw dachowych, konieczne jest wykonanie szczelin
wentylacyjnych z wlotem w okapie i wylotem w kalenicy i narożach dachu. Nie powinny być one
zupełnie otwarte, stąd konieczne jest stosowanie rozwiązań pozwalających na odprowadzanie wilgoci,
ale jednocześnie zachowujące szczelność pokrycia. W tym celu stosuje się różne akcesoria dachowe,
które powinno się zakupić wraz z pokryciem dachowym.
W okapie niezbędny jest grzebień okapowy zwany także wróblówką. Zabezpiecza on wlot do
szczeliny wentylacyjnej przed owadami, gryzoniami i ptakami.

W kalenicy i w narożach montuje się taśmy wentylacyjne. Pełnią one dwie funkcje: zapewniają
wentylację (dzięki perforacji lub szczotkom) i uszczelniają styk połaci. Taśmy te osłania się gąsiorami,
czyli specjalnie uformowanymi elementami dopasowanymi do pokrycia dachowego.
Niektóre dachy wymagają dodatkowo wspomagania wentylacji na połaci. Wówczas w określonych
miejscach montuje się dachówki wentylacyjne (koniecznie z kratką). Wspomagają cyrkulację
powietrza pod pokryciem, zapewniając dodatkowe miejsce wlotu powietrza. Kolejnym sposobem na
usprawnienie wentylacji to kominki wentylacyjne i odpowietrzające. Należy je jednak rozróżnić,
ponieważ spełniają inne funkcje. Kominki wentylacyjne służą wymianie powietrza w pomieszczeniu.
Z kolei kominki odpowietrzające utrzymują odpowiednie ciśnienie w rurach.Liczba i rodzaj
niezbędnych akcesoriów dachowych zależą od tego, jaki kształt ma dach i jak bardzo jest
skomplikowany. Im więcej połaci, tym więcej akcesoriów będzie koniecznych. Wszystkie te elementy
najlepiej jest zamawiać w komplecie razem z pokryciem w tej samej kolorystyce. Doradcy firmy
Blachy Pruszyński pomogą podczas składania zamówienia i zoptymalizują rozwiązania nawet przy
skomplikowanych połaciach. Odpowiednio dobrany i fachowo zamontowany system akcesoriów
dachowych zapewni nie tylko estetykę dachu, ale także jego trwałość i szczelność.
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