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Opracowanie techniczne sporządzono na podstawie :

- zlecenia,

- wizji lokalnej na obiekcie,

- odkrywek,

- przedstawionej dokumentacji,

- dokumentacji i instrukcji producenta,

- wiedzy technicznej dekarskiej.

1. Opis budynku : 70/72.

      Budynek - typu bliźniak z 4 lokalami mieszkalnymi, piętrowy. Rok budowy 2011 / 2013

DACH TYPU  „ B „nr 42/44, 46/48, 62/64, 70/72.

 Pokrycie dachu stanowi dachówka betonowa  – producent: BRAAS, model: TEGALIT.

2. Opis pokrycia.

     Pokrycie dachu stromego stanowi dachówka betonowa – producent: Braas, model: 

TEGALIT

ułożona w układzie ½ ( z przesunięciem o pół dachówki – zgodnie z instrukcją producenta ),

 łaty i k.łaty, membrana dachowa. Kąt dachu głównego ok 340 Obróbki –   blacha stalowa 

powlekana została zastosowana do wykonania obróbek 3 kominów, oraz wykonania 

połączenia dachówki betonowej z murami szczytów.

Na dachu zamontowano okna dachowe 2 szt 94/160 w zestawie kombi, oraz ławy kominiarskie

i stopnice. W części tylniej budynku znajduję się lukarna o kącie 20 pokryta blachą tytan/cynk 

na rąbek pojedynczy, ściana lukarny również pokryta blachą tytan/cynk na rąbek pojedynczy.

Pozostałe obróbki wykonano w systemie mieszany, z zastosowaniem taśmy pod gąsiorami w 

kalenicy. ( taśmy różnych producentów )

3. Nieprawidłowości zaobserwowane na obiekcie.

3.1. Okap.

   W obrębie okapu zamontowano deskę czołową z rynną prostokątną z tytan cynku, 

membranę dachową wprowadzono do rynny poprzez pas nad rynnowy, następnie ułożono 

dachówkę Braas – Tegalit. Fot. nr1.

W okapie nie zastosowano wymaganego wlotu szczeliny wentylacyjnej, zgodnie 

4



z DIN 4108. Kontr łaty montowane wzdłuż krokwi wyznaczają kanał wentylacyjny między

pokryciem ( dachówką betonową Braas, model: Tegalit ) a warstwą wstępnego krycia.

 Projektując i wykonując w/w opisany kanał należy spełnić trzy warunki :

1.1  . okap - szczelina wlotowa musi mieć wartość co najmniej 0,2% powierzchni dachu nad 

okapem, jednak nie mniej niż 200cm2 na 1 m bieżący okapu. WARUNEK NIE SPEŁNIONY

1.2  . kalenica lub grzbiet dachu ( grad ) - szczelina wylotowa kanału wentylacyjnego musi

mieć przekrój co najmniej 0,05% powierzchni rozpatrywanej połaci dachu, jednak nie mniej

 niż 50cm2 na 1 m bieżący kalenicy lub grzbietu dachu na każdą stronę.

WARUNEK SPEŁNIONY

1.3  . połać dachu - w każdym miejscu połaci dachowej wolna przestrzeń musi mieć 200 cm2 

na 1 metr okapu, oraz dodatkowo w każdym miejscu musi pozostać 2 cm wolnej przestrzeni

WARUNEK SPEŁNIONY.

Fot. nr.1. 
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W obrębie połączenia połaci z dachówki Braas – Tegalit a lukarny pokrytej blachą tytan/cynk 

na rąbek pojedynczy, nie wykonano również wymaganej wlotowej szczeliny wentylacyjnej.

Ułożona membrana dachowa została zamontowana wadliwie – wprowadzoną ją poniżej 

pokrycia lukarny, co może spowodować zawilgocenia konstrukcji. Skropliny jak również wilgoć 

z budynku będzie spływać pod blachę.

Fot. nr 2.
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Nieprawidłowe wykonanie okapu powoduje :

- zawilgocenie konstrukcji nośnej budynku, Fot nr 3 -4 oraz izolacji termicznej z wełny, łat 

oraz zmianę warunków wilgotnościowych użytkowania dachówki co w konsekwencji może 

doprowadzić do jej wcześniejszego uszkodzenia, oraz utraty gwarancji producenta dachówki.

Fot. nr 3.
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Fot. nr 4.

3.2. Obróbka kominów

 Obróbkę kominów ( 3szt – wielokanałowe ) wykonano w połaci dachu z blach stalowych 

powlekanych ( lakierowanych ). Sposób wykonania części za kominem oraz sposób 

odprowadzenia wody, nie gwarantuje szczelności tego rozwiązania. Fot. nr 5-6.

Producent dachówki - Braas, model: Tegalit posiada w ofercie inny elementy - 

taśmę kominową Wakaflex 2 ( można również zastosować obróbkę np. firmy Fakro GZK )

Zbyt małe kanały odprowadzające wodę, brak możliwości czyszczenia w/w kanałów np. z liści,

w części kanały odprowadzające wodę zostały zatkane poprzez resztki tynku żywicznego 

użytego do wykończenia powierzchni pionowych kominów.

Jednocześnie wykonawca wykonał zakończenia kominów ( tzw. czapki ) niewłaściwie  - brak 

odpowiednich elementów uszczelniających – kołnierzy – tzw. szalunku traconego.

Takie wykonanie połączenia nie gwarantuje szczelności oraz prawidłowej pracy wkładu 

kominowego. Fot. nr 7.
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Fot. nr 5.
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Fot nr 6.
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3.3. Obróbka lukarny

    W części tylnej budynku znajduję się lukarna o kącie 20 pokryta blachą tytan/cynk na rąbek 

pojedynczy, ściana lukarny również pokryta blachą tytan/cynk na rąbek pojedynczy.

Do obróbki połączenia ściany pionowej lukarny z połacią dachu z dachówki betonowej Braas – 

Tegalit użyto blach stalowych powlekanych, sposób wykonania obróbki bocznej nie gwarantują

szczelności. Z uwagi na sztywność w/w materiału jak również sposób jego wykonania – brak 

możliwości swobodnego odprowadzenia wody, tak wykonana obróbka może powodować 

penetrację wody pod pokrycie z dachówki. Fot. 8 - 9

Fot. nr 8.

Zawilgocenie – powstałe w wyniku wadliwie wykonanej obróbki – przelanie wody opadowej, 

powoduje przenikanie wody pod pokrycie i dalszą penetrację i zamakanie konstrukcji  nośnej 

dachu – krokwi i murłaty. Woda przedostaje się również do izolacji z wełny i i w konsekwencji 

powstają zacieki w mieszkaniu.
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Fot nr 9.

Pokrycie dachu lukarny wykonane z blachy tytan/cynk w wersji rąbka stojącego pojedynczego

dla kąta 20 jest nieprawidłowe i może powodować przecieki wody pod w/w pokrycie.

Dla tego kąta jest niedozwolone ( dane firmy RHEINZINK ). Połączenie połaci o kącie 20 z 

elementem pionowym w obrębie rąbka zostało wykonane nieprawidłowo Fot. nr 10.

Fot. nr 10.

12



3.4. Kalenica

    Na budynku zastosowano elementy wentylacyjne – tzw. taśmę wentylacyjna innego 

producenta. Przy zastosowaniu dachówki betonowej Braas – Tegalit i gąsiorów w tym systemie

TYLKO taśma kalenicowa firmy Braas – METALROLL 2 ( METALROLL ) zapewnia szczelność.

Taka informacja umieszczona jest w instrukcji montażu dachówki betonowej Braas – Tegalit.

Nie zastosowanie taśmy systemowej powoduje przedostanie się wody opadowej pod gąsior i 

zawilgocenie konstrukcji dachu, powoduje również powstawanie zacieków wewnątrz budynku.

Fot. nr 11.
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3.5. Okna dachowe.

      Na obiekcie zamontowano 2 okna dachowe zestawy kombi – zespolenie poziome.

Okna zamontowano niezgodnie z instrukcją producenta – brak kołnierza XDP – lub jego 

odpowiednika, nad oknami nie zamontowano również rynienek odprowadzających skropliny.

Brak w/w elementów powoduje możliwość zawilgocenia konstrukcji więźby dachowej w 

obrębie zamontowanych okien dachowych.

Fot nr 12
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3.6. Obróbka dachu w linii murów szczytowych.

    Do obróbki połączenia ściany muru szczytowego  z połacią dachu z dachówki betonowej 

Braas – Tegalit użyto blach stalowych powlekanych, sposób wykonania obróbki bocznej nie 

gwarantują szczelności. Z uwagi na sztywność w/w materiału jak również sposób jego 

wykonania – brak możliwości swobodnego odprowadzenia wody, tak wykonana obróbka może 

powodować penetrację wody pod pokrycie z dachówki. Fot. nr 13 – 13A.

Fot. nr 13.
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3.7. Połać – inne uwagi.

    W czasie kontroli dachu na obiekcie stwierdzono w kilkunastu miejscach uszkodzenia 

zamków w dachówce – dolnej lub górnej części. Te uszkodzenia mogą powodować 

przedostawanie się wody pod pokrycie z dachówki. Fot. nr 14-16.

Fot. nr 14.                                                              Fot. nr 15.

Fot. nr 16.
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4. Zalecenia i wnioski.

4.1. Okap.

    Okap poprawić – zgodnie z DIN 4108 – punkt 1.1.

Przykładowe rozwiązanie:

1. Rozwiązania techniczne – Dachy spadziste Braas – Braas – wyd. V. 08.2019.

( Rys. nr 1 lub  Rys. nr 2. )

Rys. nr 1.
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Rys. nr 2.

Rozwiązanie pokazuje wersję TYLKO z pasem nadrynnowym – jeden kanał wlotowy.

Na budynkach nie mamy gzymsu, ale rozwiązanie z Rys. nr 2 można przystosować do wersji 

okapu dachu zlicowanego ze ścianą. Rys. nr 1.
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4.2. Obróbka kominów.

  Rozwiązanie z wykorzystaniem taśmy systemowej Braas – WAKAFLEX 2.

Rys. nr 3 i 4

Rys. nr 3.
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Rys. nr 4
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             Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej obróbki kominowej firmy

FAKRO - GZK (AS lub AV ) ( instrukcja montażu w/w obróbki do pobrania ze strony producenta

– FAKRO, w załączeniu na płycie wersja PDF ).

      Innym dopuszczonym rozwiązaniem jest wykonanie obróbek przez firmę wybraną do 

wykonania naprawy dachu – z zachowaniem wiedzy dekarskiej – obróbka wykonana 

indywidualnie do każdego komina według zasady zastosowanej w obróbce firmy FAKRO.

Rys. nr 5.
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W celu uniknięcia zacieków występujących na czapach kominowych, zaleca się wykonać nowe

czapy – z blachy i nałożyć je na istniejące betonowe. W obrębie rur spalinowych wykonać 

odpowiednie kołnierze uszczelniające oraz uzupełnić braki w zakończeniach rur spalinowych.

4.3. Obróbka lukarny.

    Poprawa obróbek bocznych – elewacji pionowej – przez analogię jak komin, z 

zastosowaniem

 taśmy WAKAFLEX firmy BRAAS, lub wykonać obróbki blacharskie zgodnie z wiedzą 

blacharską. 

Z uwagi na nieprawidłowości w zastosowanym pokryciu ( na części dachowej )– blach 

tytan/cynk jest dopuszczona powyżej 50 na rąbek stojący podwójny ( z uwagi na brak informacji

o producencie blachy tytan/cynk zastosowanej na obiekcie, przyjęto wytyczne firmy 

RHEINZINK ), należy się zastanowić nad wykonaniem nowego – właściwego pokrycia dla kąta

20 lub przedyskutować z Wykonawcą napraw o rozwiązaniu alternatywnym – ale nie dającym 

100% pewności co do szczelności.

4.4. Montaż okien dachowych.

        Z uwagi na brak informacji o producencie okiem dachowych, prawidłowe rozwiązanie 

przedstawiono zgodnie z  Rozwiązania techniczne – Dachy spadziste Braas – Braas – wyd. V. 

08.2019. Zaleca się zdemontowanie kołnierzy w zestawieniu kombi, i wykonanie obróbki z 

membrany dachowej oraz rynienki okapowej zgodnie z Rys. nr 6 i 7.
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Rys. nr 6.
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Rys. nr 7.
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4.5. Obróbka dachu w linii murów szczytowych

 Rozwiązanie z wykorzystaniem taśmy systemowej Braas – WAKAFLEX 2. Rys. nr 8.

 Rozwiązania techniczne – Dachy spadziste Braas – Braas – wyd. V.

  Innym dopuszczonym rozwiązaniem jest wykonanie obróbek przez firmę wybraną do 

wykonania naprawy dachu – z zachowaniem wiedzy dekarskiej – obróbka wykonana według 

zasady zastosowanej w obróbce firmy FAKRO

Rys. nr 8.
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4.6. Połać – inne uwagi.

        Zaleca się w czasie prac naprawczych dokonać wymiany uszkodzonych dachówek.

4.7. Inne uwagi.

   W czasie prac naprawczych zaleca się przeglądnięcie kompletności rynien, zauważono braki

denek na niektórych budynkach.

    Zaleca się również poprawić – rozwiązać sposób zakończenia obróbek blacharskich na 

szczytach – spływająca woda ( długość do 8m i szerokość do 0,5m – daje powierzchnię 4m2 

spływająca woda kapie na obróbki niższych pięter i powoduje efekt „dudnienia” obróbek

poniżej – nieprzyjemny i uciążliwy dźwięk. 

4.8. Wszelkie prace naprawcze należ prowadzić pod nadzorem osób posiadających

odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

4.9. W przypadku braku szczegółowych instrukcji, można zastosować rozwiązania 

stosowane zgodnie z wiedzą i praktyką dekarską dostępną w literaturze.
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