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Jak wybrać dobrą dachówkę cementową?

Wybór dobrej dachówki cementowej może wydawać się trudnym zadaniem. Poszczególne modele różnią się nie tylko
kształtem, rozmiarem czy kolorem, ale także wieloma parametrami technicznymi, które wpływają na walory użytkowe
dachu. Na co należy zwrócić uwagę, aby wybrać dobrą dachówkę cementową, która posłuży nam przez wiele lat?

W pierwszej kolejności wygląd – Kryterium, które zwykle determinuje proces poszukiwania dachówki na nasz dach
jest wygląd. Szukamy produktu, który nie tylko będzie idealnie współgrał z projektem architektonicznym naszego
domu, ale przede wszystkim takiego, który spełni nasze wszelkie oczekiwania estetyczne. Pod tym względem
dachówka cementowa ma nam do zaoferowania wiele.
W gamie kolorystycznej znajdziemy zarówno uniwersalne, klasyczne odcienie – ponadczasową czerwień i różne
tonacje brązów, jak i nowoczesne – modną czerń czy rożne warianty szarości. Bez problemu znajdziemy również formy
pasujące do dachów klasycznych i nowoczesnych. Te o falistym kształcie, często nawiązujące do historycznych
wzorców, jak na przykład „mnich-mniszka”, to doskonałe rozwiązania dla domów tradycyjnych. Na dachu układają się
w eleganckie, charakterystyczne fale. Dla nowoczesnych brył architektonicznych producenci oferują cementowe
dachówki płaskie, tworzące na połaci minimalistyczną taflę.
Na finalny wygląd dachu znacząco wpływa także zastosowana powłoka – matowa lub błyszcząca. Oprócz walorów
estetycznych, pełni ona także funkcję ochronną, przedłużając żywotność dachówki, na przykład zwiększając jej
odporność na blaknięcie pod wpływem słońca. Ważne też, aby wybrany produkt miał możliwie najgładsze
wykończenie.
Przykładem może być innowacyjna powierzchnia DURATOP PRO, stosowana na dachówkach CREATON. „Posiada
(ona) właściwości hydrofobowe, dzięki którym woda spływa z dachówki w postaci kropel, chroniąc dach przed
osadzaniem się zanieczyszczeń” – zaznacza Ryszard Mayer, Dyrektor Sprzedaży CREATON Polska. „Deszcz nie
pozostawia smug, nawet na produkcie o czarnej barwie. W naturalny sposób ją czyści. Powierzchnia jest gładka, co
ułatwia usuwanie z niej pyłu, mchów i pleśni. Wszystkie dachówki cementowe CREATON posiadają też
dopracowane, gładkie krawędzie, co dodatkowo utrudnia zatrzymywanie się zabrudzeń w tych, zwykle podatnych na
to, miejscach.”
Producent, któremu można zaufać – Kupując dachówki warto wybrać ofertę znanej marki. Produkt z portfolio
renomowanego producenta daje pewność, iż będzie on charakteryzować się odpowiednią jakością, świetnymi
parametrami technicznymi, a także spełnia wszystkie wymagane normy. Wieloletnie doświadczenie wynikające z
obecności na rynku sprawia, że dachówki proponowane są w konkurencyjnych cenach przy równoczesnym
zagwarantowaniu nowoczesnych, innowacyjnych metod produkcji. Wybór znanego, rozpoznawalnego w branży
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producenta da nam także pewność, że za parę lat taka firma nadal będzie obecna na rynku.
Ma to dodatkowe znaczenie z perspektywy gwarancji udzielanej na zakupiony produkt. Wybór renomowanej firmy,
która posiada ugruntowaną pozycję na rynku, pozwoli nam uniknąć ewentualnych nieprzyjemnych niespodzianek w
przyszłości. Na przykład, jeśli pojawi się konieczność skontaktowania się z działem eksperckim i uzyskania
dodatkowych informacji na temat dachówki i jej eksploatacji w przyszłości. Markowe produkty posiadają najczęściej
gwarancję udzielaną w szerszym zakresie i na dłuższy czas, w porównaniu z przyjętym na rynku standardem.
Wszystko w normie – Istotnym punktem odniesienia podczas zakupu powinny być dla nas wytyczne normy PN EN
490, które określają najniższe dopuszczalne parametry cechujące dachówkę cementową. Warto wybrać ten produkt,
który znacząco je przewyższa – czasem nawet kilkukrotnie, na przykład w zakresie mrozoodporności czy odporności
na minimalną siłą łamiącą. W specyfikacji technicznej produktu znajdziemy wszystkie niezbędne informacje
określające ogólną wytrzymałość dachówki, o tym czy łatwo może ona ulec uszkodzeniu.
Warto też sprawdzić, czy wybrany model został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej szczelności. Za
tę właściwość odpowiadają odpowiednio skonstruowane zamki dachówki. Producent może zastosować także różne
dodatkowe rozwiązania utrudniające wnikanie wody pod połać. Przykładowo dach&oacute;wki cementowe CREATON
jako jedyne w Polsce wyposażone są w zapory wodne – opatentowane rozwiązanie chroniące dach przed wnikaniem
wody i śniegu nawet przy silnym wietrze.
Łatwy montaż – oszczędność czasu i pieniędzy – Zakup dachówek szybkich i wygodnych w montażu skróci czas
wykonania całego dachu, a tym samym zmniejszy koszty robocizny. Warto zwrócić uwagę także na to, czy w ofercie
poza dachówkami połaciowymi, znajdują się różne dachówki funkcyjne, m.in.: boczne, wentylacyjne, kominkowe,
połówkowe lub akcesoria służące na przykład ochronie przeciwśnieżnej czy komunikacji dachowej.
Warto skorzystać również z dedykowanych rozwiązań montażowych, zalecanych membran dachowych lub taśm
kalenicowych. To da nam pewność, że nasz dach będzie w maksymalnym stopniu szczelny i trwały. Skorzystanie z
oryginalnych rozwiązań może niejednokrotnie uchronić nas od ponoszenia w niedalekiej przyszłości kosztów
generowanych przez naprawy i remonty konstrukcji dachowej. Jak podkreśla Ryszard Mayer, Dyrektor Sprzedaży
CREATON Polska – „bardzo ważne dla inwestorów jest to, że dachówki cementowe, o ile zostaną właściwie ułożone,
z zachowaniem prawidłowej wentylacji połaci, nie wymagają praktycznie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Niestraszne im wichury i trudne warunki atmosferyczne. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności pokrycia z dachówek
cementowych, należy zadbać o ich dobry montaż.”
Jeśli podczas zakupu dachówki cementowej zwrócimy uwagę na wspomniane walory funkcjonalne, to możemy mieć
pewność, że nasz dach – zachwycający pod względem estetyki – będzie również cechował się długą żywotnością. Czas
poświęcony na poszukiwania bez wątpienia zaprocentuje w przyszłości, dzięki czemu będziemy mogli cieszyć się
przez długie lata estetycznym i solidnym dachem.
Więcej informacji o tym, jak dobrze dopasować dachówkę cementową do rodzaju dachu i naszych oczekiwań można
znaleźć w krótkim poradniku przygotowanym przez ekspertów Akademii CREATON na:
https://www.youtube.com/watch?v=SHSKwzeOOao .
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