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Którą dachówkę wybrać - ceramiczną czy cementową?

Wybór odpowiedniego pokrycia dachowego to jedna z kluczowych decyzji, jakie musimy podjąć podczas budowy
domu. Wielu inwestorów waha się pomiędzy dachówkami ceramicznymi, a cementowymi. Każde z tych rozwiązań
posiada swoje zalety. Aby nasza decyzja była przemyślana i w pełni świadoma, warto poznać istotne różnice
występujące pomiędzy nimi. Dzięki temu wybierzemy dachówki, które najlepiej spełnią nasze oczekiwania.

Produkcja i surowce
Różnice pomiędzy wspomnianymi rodzajami pokrycia są efektem zastosowania odmiennych surowców oraz procesów
technologicznych. Dachówka ceramiczna to opcja uznawana za rozwiązanie premium – zarówno pod kątem estetyki,
jak i jakości. Powstaje z gliny mieszanej z innymi, naturalnymi składnikami.
Dachówka cementowa jest „młodszą siostrą”, a równocześnie największą konkurentką dachówki ceramicznej. Do jej
wytworzenia wykorzystywany jest cement mieszany z wodą oraz substancjami uszlachetniającymi. Gotowy produkt
wizualnie bardzo przypomina dachówkę cementową i najczęściej jest nie do odróżnienia z dalszej odległości.
Waga i funkcjonalność
Oba rodzaje dachówek zaliczają się do tak zwanych pokryć ciężkich. Różnią się one jednak od siebie pod względem
wagi. Zakłada się, iż ciężar dachówek ceramicznych to około 50 - 80 kg na m2, podczas gdy cementowych 40-50 kg na
m2. Przy wyborze pokrycia należy więc obowiązkowo wziąć pod uwagę to na jakie obciążenie pozwala konstrukcja
dachu. W niektórych sytuacjach lepszym rozwiązaniem mogą okazać się lżejsze dachówki cementowe.
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Na korzyść posiadających większą wagę dachówek ceramicznych przemawia natomiast fakt, iż cięższe pokrycie
oferuje skuteczniejszą izolację akustyczną i jest bardziej odporne na działanie wiatru.
Dla części inwestorów znaczenie będzie mieć wymagany minimalny kąt nachylenia połaci. W przypadku dachówek
ceramicznych jest on zazwyczaj mniejszy. Przykładowo dla niektórych modeli CREATON Polska wynosi już nawet
7°.
Kolor, rozmiar i kształt dachówek
Dachówka ceramiczna jest pokryciem o długich tradycjach. Na rynku znajdziemy więc modele nowoczesne (w ofercie
CREATON Polska między innymi KAPSTADT) oraz inspirowane architekturą historyczną (np. HEIDELBERG).
Również w zakresie dostępnych odcieni oraz rozmiarów dachówki ceramiczne oferują więcej możliwości. Na to
rozwiązanie powinni się więc zdecydować inwestorzy, którym zależy na oryginalnym wyglądzie dachu. Przykładowo
oferta dachówek ceramicznych CREATON Polska obejmuje aż 254 kombinacje modeli i kolorów. W przypadku
modeli cementowych wybór jest nieco mniejszy. Nie będziemy mieć jednak trudności z zakupem dachówek o
najpopularniejszych kształtach oraz odcieniach. Decydując się na konkretny model i kolor, warto również zwrócić
uwagę na pokrycia zastosowane na innych budynkach w najbliższym otoczeniu.
Wytrzymałość i odporność na zabrudzenia
Wśród największych zalet dachówek ceramicznych wymieniana jest ich trwałość oraz żywotność. Jednak modele
cementowe tylko nieznacznie ustępują im pod tym kątem. Dachówki ceramiczne (posiadające powierzchnię
angobowaną lub glazurowaną) gwarantują najskuteczniejszą ochronę przed zabrudzeniami oraz porastaniem dachu
przez mchy. To po nie powinniśmy więc sięgnąć w sytuacji, gdy nasz dom ulokowany jest w pobliżu lasu. Ten rodzaj
dachówek nie wymaga także szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Przy podejmowaniu decyzji znaczenie może
mieć jakie warunki atmosferyczne panują w regionie, w którym znajduje się nasz dom. Przykładowo na terenach, gdzie
występują gwałtowne i częste wahania pogody, odpowiedniejszym wyborem będzie dachówka cementowa, lepiej
znosząca zmiany temperatury.
Cena
Proces wytworzenia dachówki cementowej jest prostszy, a tym samym tańszy niż dachówki ceramicznej. Gotowy
produkt nadal posiada jednak bardzo dobre parametry. Dachówki cementowe są więc rozwiązaniem bardziej
ekonomicznym, które przełoży się na mniejszy koszt całej inwestycji. Montaż obu rodzajów pokrycia przebiega niemal
identycznie, więc nie ma wpływu na wycenę pracy dekarza.
Gwarancja
Z racji, iż dach jest inwestycją na lata, podczas podejmowania decyzji warto zwrócić uwagę także na okres gwarancji
obejmujący rozważane produkty. Niemal zawsze jest on dłuższy dla dachówek ceramicznych i w niektórych
przypadkach może obejmować nawet 50 lat.
Oba rodzaje dachówek są produktami wysokiej jakości. Modele cementowe cechuje znakomita odporność na działanie
czynników atmosferycznych (mrozu, słońca, wiatru, deszczu), co przekłada się na ich niezawodność. Atrakcyjna cena
czyni z nich najlepszy wybór pod kątem stosunku ceny do jakości. Jeszcze lepsze parametry techniczne posiadają
dachówki ceramiczne, stanowiące rozwiązanie premium − idealne dla inwestorów ceniących techniczną perfekcję oraz
efektowną estetykę.
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