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Stefan Wiluś
Wiceprezes Zarządu Głównego  
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
Jedną z najistotniejszych potrzeb, jaką odczuwa środowisko 
zawodowe zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy, 
jest określenie standardów wykonawczych, jakimi należy 
się kierować, aby poprawnie wykonać prace dekarsko-
blacharskie. Dotychczas obowiązujące WTO z uwagi na 
rewolucyjne zmiany stosowanych materiałów i technologii 
uległy daleko idącej dezaktualizacji. W wrześniu 2011 
roku na Konferencji w Białowieży podjęto decyzję 

o przystąpieniu do prac mających na celu wypracowanie przez nasze Stowarzyszenie 
na bazie „Europejskich Reguł Wykonawczych IFD” we współpracy z czołowymi 
producentami materiałów pokryciowych „Zaleceń wykonawczych rekomendowanych 
przez PSD”. Podczas Kongresu Dekarzy Polskich – Budma 2012, prezydent Światowej 
Federacji Dekarzy IFD Piet Jacobs, przekazał dokumentację zaleceń wykonawczych 
przygotowaną przez IFD i ZVDH (Niemiecką Federację Dekarzy). Materiał ten został 
przetłumaczony na język polski. 
Z uwagi na potrzebę posługiwania się jednolitym i precyzyjnym słownictwem 
powołany został pod moim przewodnictwem trzyosobowy zespół, który podjął się 
opracowania „Słownika terminów i nazw dekarskich”. Zaproszeni do współpracy 
Panowie – Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie i Przemysław Spych z firmy 
Monier Braas – mający na polu systematyzowania nazewnictwa branżowego znaczne 
osiągnięcia, wykazali aktywne zaangażowanie przy tworzeniu jego pierwszej wersji. 
Bazowym materiałem wyjściowym, na którym rozpoczęliśmy prace było opracowanie 
autorstwa Państwa Anny i Przemysława Spych. Końcowy tekst „Słownika terminów 
i nazw dekarskich” przekazujemy do rozpowszechnienia w publikatorach branżowych. 
Jest on również dostępny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. 
Oczekujemy żywej reakcji środowiska, jaka – mamy nadzieję – przyczyni się do 
uzupełnienia haseł i do doprecyzowania zaproponowanych definicji. W tym celu 
uruchomiona została specjalna zakładka na stronie internetowej PSD. 
Jestem zbudowany postawą kolegów – Krzysztofa Patoki i Przemysława Spycha 
– i dziękując im za dotychczasowe zaangażowanie, zapraszam do kontynuacji 
współpracy przy redakcji ostatecznej wersji Słownika po zakończeniu konsultacji pod 
koniec bieżącego roku. 

Praca nad słownikiem opiera się na założeniu, że to 
materia żywa, podlegająca zmianom, rozszerzeniom 
i rozwojowi. Gdybyśmy mieli cały czas uaktualniać 
hasła i ciągle dyskutować nad poprawnością 
każdego z nich, to praca ta nigdy by się nie 
skończyła, a słownik nie zostałby wydany. Zatem 
przyjmujemy założenie, że jest to wydanie pierwsze 
i że będą kolejne, rozszerzone, uaktualnione. 
My już mamy pomysły, co zawrzeć w następnej 
edycji słownika. Będziemy nad tym pracować. 
Zachęcamy jednocześnie i namawiamy wszystkich 
zainteresowanych do nadsyłania nowych haseł, 
a także propozycji ewentualnych zmian i korekt 
haseł z niniejszego wydania na adres Polskiego 
Stowarzyszenia Dekarzy lub pocztą elektroncizną 
na adres redakcja@dekarz.com.pl. Prosimy 
jednocześnie o uzasadnienie dlaczego zmiana, 
korekta, czy nowe hasło powinno być uwzględnione, 
bo w ten sposób będziemy znali pogląd autora na 
ten temat i będziemy mogli zacząć dyskutować nad 
merytoryczną stroną uzupełnienia. 

Stefan Wiluś, Krzysztof Patoka, Przemysław Spych
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Krzysztof Patoka
Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
Polski język dekarski ma swoje solidne podstawy w postaci 
obszernego zestawu słów i nazw powstałego w czasie 
długiej historii kształtowania się polskiego budownictwa. 
Jednak wyraźny wzrost ilości nowych technologii 
dachowych, jakie dotarły do nas po 1989 roku, spowodował 
nagłą potrzebę określenia nowych terminów lub zmiany 
znaczenia dawnych. Wiadomo jednak, że stworzenie 
takiego nowego zasobu słów wymaga czasu. Po ponad 
dwudziestoletnim okresie prób i przymiarek możemy się już 

pokusić o zebranie i ukształtowanie takiego zbioru nazw i terminów, który pozwoli 
dekarzom i inżynierom budowlanym na precyzyjne porozumiewanie się. W Słowniku 
znalazły się wiec stare i nowe nazwy. Te nowe wymagały od zespołu redagującego 
zastanowienia i dyskusji, ponieważ wiele z nich ma praktycznie duże znaczenie. Na 
przykład określenia dla wszystkich nowych materiałów objętych sformułowaniem 
elastyczne wyroby wodochronne używanym w kilku (nowych dla nas) normach Unii 
Europejskiej.
Uporządkowania wymagały przede wszystkim wszystkie folie i membrany, ponieważ 
materiały te są różnie nazywane głównie przez producentów, którzy zawsze chcą 
się czymś wyróżnić. Jednocześnie w tej grupie materiałowej ukształtowały się 
już i spopularyzowały takie określenia jak MWK i FWK, które są już precyzyjne 
i praktyczne. Natomiast w dalszym ciągu są nieporozumienia wokół produktów 
określanych jako wiatroizolacje. Słowo to, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę, 
wyrządziło już wiele szkód przez bak jednoznacznej definicji. Problem polegał na 
tym, że tej nazwy używali importerzy i handlowcy równolegle dla dwóch produktów: 
folii stosowanej jako zabezpieczenie przed przewiewaniem na ścianach (takie było 
pierwotne znaczenie tego słowa) oraz folii i membran wstępnego krycia stosowanych 
w dachach (wtórne). Z tego powodu materiały przeznaczone wyłącznie do ścian były 
stosowane na dachach, czyli niskoparoprzepuszczalna wiatroizolacja była stosowana 
jak wysokoparoprzepuszczalna membrana wstępnego krycia (MWK): na styk 
z termoizolacjami lub płytami OSB. Takie zastosowanie prowadzi do zawilgocenia 
dachu. Drugim przykładem na wysoką pożyteczność słownika dekarskiego jest znane 
wszystkim i powszechnie używane zestawienie słów: dach płaski. Jest to bardzo ważne 
określenie, mające duże znaczenie prawne i techniczne. Brak jednoznacznej definicji 
był już od dawna dyskomfortem i problemem dla wszystkich – architektów, dekarzy, 
nadzoru budowlanego i dla różnych urzędów. Jest to bardzo stary termin, ale musiał 
być zmodyfikowany i sprecyzowany, bo jest bardzo ważny. Jednocześnie zespół, który 
zebrał i zweryfikował nazwy i terminy dotyczące dekarstwa zdawał obie sprawę z tego, 
że każdy język jest tworem żywym i zmiennym. Z tego powodu postanowił poddać 
swoje opracowanie społecznej dyskusji i z góry założył, że Słownik dekarski będzie 
się zmieniał. 

Przemysław Spych
Monier Braas Sp. z o.o. 
Bazą niniejszego słownika był opublikowany w prasie 
branżowej kilka lat temu leksykon. Już wtedy był to materiał 
dość obszerny, zwierający także nazewnictwo historyczne 
i regionalne. I właśnie te regionalizmy były prawdziwym 
przyczynkiem do próby usystematyzowania nazewnictwa. 
W Łodzi pracowały ekipy dekarskie niemal z każdego rejonu 
Polski, zresztą zjawisko to dotyczy całego kraju i nawet 
nasila się. Dekarze z Polski północnej wykonują dachy na 
Podhalu, a ekipy z Podhala stawiają dachy pod Kielcami, 

na Śląsku czy w Warszawie. Sytuacja na rynku jest dynamiczna, a bliższe lub dalsze 
przemieszczanie się za zleceniami jest już chyba naturalne. To czasem powodowało 
nieporozumienia wynikające ze stosowania regionalnych nazw na pewne elementy 
dachu. Trzeba było doprecyzować, a czasem naszkicować jakiś element, aby upewnić 
się, ze mówimy o tym samym. Nadal tak jest. Regionalizmy to jednak nic złego. 
Mało tego, uważam, że regionalizmy absolutnie dodają życiu kolorytu. Począwszy 
od regionalnych różnorodności krajobrazu, przez regionalne różnorodności 
kulinarne, a kończąc na regionalizmach architektoniczno-budowlanych. Nasz kraj 
i nasz krajobraz jest piękny dzięki regionalizmom. Jednak w czasach błyskawicznego 
przekazu informacji, w czasach, gdzie informacja musi być precyzyjna, należy być 
jednoznacznym. Dlatego też stworzyliśmy niniejsze opracowanie.
Jestem przekonany, że pomoże ono w pracy wielu rzemieślnikom, architektom, 
kierownikom budów, inspektorom nadzoru budowlanego. Zwracam jednak uwagę, że 
żyjemy w czasach niezmiernie dynamicznych, żyjemy w czasach szybkiego postępu 
technicznego. Powstają nowe materiały, nowe technologie, nowe rozwiązania 
techniczne, szczególnie jeśli chodzi o przegrodę dachową jako całość. Za tym idzie 
nowe nazewnictwo, za tym idą nowe znaczenia. Słownik ten powstał dziś, powstał 
w pewnym sensie jako „stop klatka”, stan obecny. Nie jest to jednak koniec pracy. 
Przecież „jutro” będziemy musieli go uaktualnić. Mam nadzieję, że środowisko 
dekarskie przyjmie ten słownik jako „swój” i wspomoże w przyszłych aktualizacjach 
i rozszerzeniach.  
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alucynk
stop cynku z  aluminium (np. 43,3% wag. 
Zn; 55% wag. Al; 1,6% wag. Si) stosowany na 
powłoki ochronne, między innymi blach 
stalowych. Zobacz:  aluminium,  cynk

aluminium 
glin, aluminium to nazwa techniczna, 
symbol chemiczny Al, liczba atomowa 13, 
masa atomowa 26,9815, temperatura top-
nienia 660oC. Lekki metal wykorzystywa-
ny, między innymi do produkcji lekkich 
stopów aluminium, folii, farb ochronnych, 
materiałów wybuchowych. Z  blachy alu-
miniowej (także powlekanej) wykonuje 
się pokrycia dachowe, systemy rynnowe  
i obróbki blacharskie

angoba
oczyszczona, uszlachetniona, upłynniona 

 glina nakładana cienką warstwą na po-
wierzchni wysuszonego wyrobu ceramicz-
nego (tu na dachówki) i wypalana razem 
z nim

apsyda
(z  greki = łuk, zakrzywienie) nisza oł-
tarzowa. Jej półkolista forma pocho-
dzi z  rzymskiej architektury sakralnej  
i  świeckiej. Może być apsyda główna za-
mykająca nawę główną i  apsydy boczne 
zamykające nawy boczne lub nawy po-
przeczne. Apsyda przekryta jest  dachem, 
stanowiącym często część stożka

attyka
ścianka zasłaniająca  dach, dawniej zdo-
biona i zwieńczona różnymi figurami

balkon dachowy
 okno balkonowe

bariera parowa 
rodzaj  paroizolacji o największym oporze 
dyfuzyjnym o   współczynniku Sd > 100 m; 

belka przeciwśniegowa
bal przeciwśniegowy, okrąglak przeci-
wśniegowy. Drewniana okrągła belka 
montowana na  pokryciu dachowym 
za pomocą odpowiednich wsporników  
i  mająca za zadanie zatrzymanie zsu-
wającego się śniegu. Zobacz:  system 
przeciwśniegowy,  rozdzieracz śniegu,  

 stoper śniegowy,  płotek przeci-
wśniegowy,  zapora przeciwśniegowa

berlinka
dachówka karpiówka berlińska. Rodzaj, 
forma  dachówki karpiówki

berlinki
rodzaj nożyc do  blachy

beton
materiał budowlany utworzony w  wy-
niku związania mieszanki spoiwa mi-
neralnego, wypełniacza i  wody. Po-
tocznie pod pojęciem betonu rozumie 
się sztuczny kamień, uzyskany przez 
połączenie ze sobą cementu, wody  
i  kruszywa. W  nazewnictwie dekar-
skim mianem tym określa się skrótowo  

 dachówki betonowe

bękart
belka lub klin drewniany, tworzący  

 okap w dachach krokwiowych, nakła-
dany na przypustnice w celu złagodzenia 
spadku lub wydłużeniu okapu. Element 
stosowany w  polskim budownictwie lu-
dowym. Zobacz:   przypustnica

bitum
najcięższe frakcje uzyskiwane w proce-
sie destylacji ropy naftowej. Stanowią  
od dawna podstawowy składnik wie-
lu materiałów pokryciowych: głównie  

 pap i   dachówek bitumicznych oraz 
materiałów podkładowych 

blacha
1. płaski wyrób metalowy otrzymywa-
ny w  procesie walcowania (na gorąco 
lub na zimno). Blachy są wykonywane 
z  różnych materiałów. W  dekarstwie 
miały lub mają zastosowanie: blacha 
ołowiana, blacha stalowa, blacha mie-
dziana, blacha cynkowa, blacha cynko-
wo-tytanowa, blacha aluminiowa; 
2. w  dekarstwie mianem tym określa 
się pokrycia dachowe z  blach czy  
blachodachówek, oraz blachę na  ob-
róbki blacharskie

blacha powlekana
blacha, na przykład stalowa ocynko-
wana z  naniesioną powłoką ochronną  
w  wielu różnych kolorach. Występuje 
kilka rodzajów tych powłok, służących 
zarówno ochronie przeciwkorozyjnej, 
jak i estetyce. Z blach powlekanych wy-
tłacza się  blachodachówki oraz wy-
konuje się  obróbki blacharskie

blacharka
 blacharstwo 

blacharstwo
blacharstwo budowlane. Rzemiosło zaj-
mujące się wyrobami z blachy. Zobacz:  

 blacharz;  blacha

blacharz
rzemieślnik wyspecjalizowany w  pracach 
polegających na wykonywaniu różnych 
przedmiotów z  blachy. Także blaszanych 
pokryć dachowych, obróbek blacharskich, 
rynien itd. Obecnie w  dobie elementów 
prefabrykowanych powoli zaciera się wy-
raźna kiedyś różnica między blacharzem 
a   dekarzem

blachodachówka
inaczej nazywana blachówka. Pokrycie 
dachowe z  blachy wytłaczanej na kształt 
dachówek. Arkusz blachodachówki ma 
zazwyczaj około 1,1 m szerokości i do kilku 
metrów długości. Najczęściej wykonuje się 
ją z   blachy powlekanej

blachówka
 blachodachówka

blachy fałdowe 
samonośne arkusze profilowane z płaskiej 

 blachy (stalowej lub aluminiowej) uzy-
skiwane w procesie przetłaczania na zimno  
z trapezowymi lub łukowymi fałdami prze-
biegającymi równolegle do kierunku no-
śnego. Ich półki lub środniki mogą być do-
datkowo usztywnione przez żłobkowanie 
poprzeczne

bolec
w systemie rynnowym wbijany w mur ro-
dzaj  wspornika rury 

cech
organizacja rzemieślnicza zrzeszająca rze-
mieślników o  określonej specjalności lub 
specjalnościach pokrewnych. Na przykład: 
cech cukierników, cech krawców, cech  
dekarzy,  blacharzy i   cieśli itp.

A B

alucynk cech
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ceramika
(greckie Keramos = glina garncarska) 
pojęcie obejmujące wszelkie wypalane 
wyroby gliniane. W nazewnictwie dekar-
skim mianem tym określa się  dachów-
ki ceramiczne 

charakterystyczne elementy dachu
elementy składowe bryły dachu. Na przy-
kład:  grzbiet,  kalenica,  kosz dacho-
wy,  lukarna,  okap,  połać dachowa, 

 szczyt. Zobacz też:  konstrukcja dachu

ciesielstwo
ciesielka, ciesiołka, cieślarka. Rzemiosło 
zajmujące się wykonywaniem drewnia-
nych konstrukcji budowlanych, między in-
nymi więźb dachowych 

cieśla 
rzemieślnik zajmujący się  ciesielstwem 

cieślica
siekiera o szerokim ostrzu używana przez 

 cieśli 

cyna 
1. cyna do lutowania, cyna lutownicza. Po-
toczna nazwa  lutowia w postaci stopu 
cyny z   ołowiem, lub z innymi metalami, 
służącego do  lutowania miękkiego sto-
sowanego między innymi w  dekarstwie. 
Przyjęło się, że cyna do lutowania ma po-
stać prętów. Zobacz:  lut,  lutowie;
2. metal, Stannum, symbol chemiczny Sn, 
liczba atomowa 50, masa atomowa 118,69, 
temperatura topnienia 232OC. Cynę stosuje 
się głównie do cynowania  blach stalo-
wych. Stop cyny z   ołowiem stosuje się 
jako  lut

cynk 
metal, Zincum, symbol chemiczny Zn, licz-
ba atomowa 30, masa atomowa 65,37, tem-
peratura topnienia 419OC. Używany między 
innymi do produkcji  blachy cynkowej, 
do produkcji powłok ochronnych. Blachy 
cynkowe wykorzystywane były na pokry-
cia dachów i wszelkie  obróbki blachar-
skie, na przykład  rynny. Obecnie rozpo-
wszechniła się blacha cynkowo-tytanowa 

cynować
1. (na Podhalu) lutować;
2. pokrywać metal cienką warstwą cyny, 
pobielać

czwórnik gąsiora 
element umożliwiający połączenie czterech 

 gąsiorów w miejscu przecięcia się czte-
rech  grzbietów. Element taki występuje 
na przykład na dachu brogowym. Zobacz: 
  trójnik gąsiora,  formy dachów

czyszczak
element systemu rynnowego  rewizja 

dach 
część budynku ograniczająca go od góry 
i  zabezpieczająca go przed opadami at-
mosferycznymi oraz stratami ciepła. Zo-
bacz:  formy dachów;  typy dachów 

dach balastowy
dach, którego warstwy (paroizolacja, 
izolacja termiczna, warstwa rozdzielają-
ca,  hydroizolacja) ułożone na  stropie 
nośnym obciążone są warstwą balastu  
w postaci na przykład żwiru lub płyt 

dach czterospadowy 
ma cztery  połacie dachowe najczęściej  
o tym samym  nachyleniu dachu

dach dwuspadowy
ma dwie  połacie dachowe oraz dwie 
ściany szczytowe, które mogą być przykry-
te połacią dachową lub wystawać poza nią

dach hełmowy
 dach wieńczący wieżę o  konstrukcji 

drewnianej (rzadziej murowanej z  cegły 
lub kamienia) w formie stożka, ostrosłu-
pa niekiedy z galeryjką lub  lukarnami, 
mogą składać się z kilku poziomów. W ar-
chitekturze cerkiewnej hełm ma kształt 
baniasty

dach jednospadowy
inaczej pulpitowy, ma jedną  połać da-
chową

dach kolebkowy 
 dach dwuspadowy, którego przeciwległe 

połacie zbudowane są na łukowych krąży-
nach lub  krokwiach

dach kopulasty
 dach w  kształcie kopuły o  różnym 

kształcie (na przykład wielobok, kopuła 
obrotowa, żebrowa) – najczęściej w posta-
ci czaszy

dach mansardowy
dach łamany, zbudowany z dwóch oddzie-
lonych od siebie  gzymsem powierzchni 

 połaci dachowych, może być dwu- lub 
czterospadowy 

dach naczółkowy
dach dwuspadowy ze ściętymi w   szczy-
tach  kalenicami w kształcie trójkątów 

dach namiotowy
inaczej dach brogowy, składa się z czterech 
trójkątnych  połaci dachowych, zbiegają-

cych się w jednym punkcie zbudowanych 
na poziomym rzucie kwadratu
 
dach odwrócony
niewentylowana konstrukcja dachowa,  
w której warstwa  hydroizolacji ułożona 
jest bezpośrednio na konstrukcji  stropu,  
a  warstwa  termoizolacji układana jest 
powyżej hydroizolacji i zabezpieczona do-
datkowym obciążeniem (balastem) 

dach pilasty
inaczej  dach szedowy; należy do grupy 
dachów jedno- lub dwuspadowych, usytu-
owanych bezpośrednio jeden za drugim, 
jego konstrukcja w  przekroju podłużnym 
przypomina brzeszczot piły, najczęściej 
stosowany w obiektach przemysłowych 

dach płaski
 dach, którego połać nachylona jest pod 

kątem mniejszym niż 12° (PN-89/B-10425);  
za terminologią przyjętą w  Niemczech 
proponuje się wprowadzenie rozróżnienia 
dach płaski – do kąta nachylenia 5°, dach 
niskonachylony – kąt nachylenia od 5–15°, 
dach stromy – powyżej 16°

dach polski
  dach uskokowy 

dach półszczytowy
inaczej dach przyczółkowy; odmiana dach 
dwuspadowego z  okapem w  ścianach 
szczytowych. Widoczny nad  okapem 
szczytów fragment ściany zwany jest pół-
szczytem górnym. Konstrukcja takiego da-
chu najczęściej występuje na Podhalu

dach spodni
dach z   warstwą wstępnego krycia, 
na przykład w  postaci papy, membra-

C D
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ny EPDM lub folii PVC na poszyciu; rodzaj  
 stopnia szczelności 

dach stożkowy
dach w  kształcie stożka na planie koła 
z promieniście ustawionymi   krokwiami 
opartymi na łukowej   murłacie, połączo-
nymi górą w jednym punkcie. Dachy stożko-
we mogą być pełne lub częściowe

dach trójspadowy
dach z trzema połaciami i   szczytem. Dwie 
połacie zasadnicze w  kształcie trapezów 
prostokątnych połączone są z trzecią trój-
kątną   narożami 

dach uskokowy
inaczej dach polski – najczęściej   dach 
czterospadowy o  dwóch połaciach jed-
na nad drugą i  oddzielonych niewysoką 
ścianką. Kąty nachylenia dachu polskiego 
są do siebie zbliżone, co odróżnia go od 
dachu mansardowego. Stosowany naj-
częściej w  architekturze rezydencjonal-
nej (dwory i domy miejskie) oraz niekiedy  
w architekturze sakralnej

dach wentylowany
przegroda dachowa, która zawiera specjal-
nie zaprojektowaną do przepływu powie-
trza wentylującego wewnętrzną przestrzeń 
rozdzielającą   termoizolację od komplet-
nego pokrycia. Przez kompletne pokrycie 
należy rozumieć wszystkie jego warstwy: 

 pokrycie zasadnicze z  uszczelnieniem  
(  pokryciem wstępnym,  warstwą 
wstępnego krycia). Przestrzeń wentyla-
cyjna musi być tak zaprojektowana, aby 
ruch powietrza był naturalny, a  jedynie 
w  skomplikowanych konstrukcjach wy-
muszony

dach wielospadowy
połączenie przynajmniej dwóch typów kon-
strukcji dachów, charakteryzujący się dużą 
liczbą krzyżujących się połaci o zróżnicowa-
nych kształtach (trapezy, trójkąty, równole-
głoboki). Poszczególne połacie łączą się   
kalenicami,   narożami i    koszami da-
chowymi

dach wieżowy
dach wieży lub zwieńczenie hełmu w  for-
mie wysokiego, bardzo wysmukłego ostro-
słupa lub stożka. Dach namiotowy na pla-
nie wieloboku lub koła (iglica) 

dach wklęsły
najczęściej  dach dwuspadowy, ograni-
czony po obwodzie murkiem ogniowym 
o wewnętrznym spadku, w którym połacie 
stykają się w korycie odpływowym 

dach zielony
najczęściej stosuje się na tak zwanym  
stropodachu odwróconym, w  którym do-
datkowo występują warstwa drenażowa, 
filtrująca i  wegetacyjna (w  miejsce bala-
stowej). W warstwie wegetacyjnej sadzi się 
rośliny. Ze względu na obciążenie, grubość 
i rodzaj warstw wyróżnia się dwie grupy zie-
leni: intensywną (drzewa i krzewy) i eksten-
sywną (trawa, kwiaty, mchy itp.) 

dacharz
  dekarz 

dachówka
element tradycyjnie z  ceramiki lub  
z  betonu, służący do pokrywania   da-
chu. Dachówki zawieszane są  noskami na  

 łatach. Dachówki mogą mieć różne for-
my, kształty, kolory. Występuje cały szereg  

 dachówek funkcyjnych, na przykład oka-

powe, szczytowe, wentylacyjne i  inne. Zo-
bacz:  typy dachówek ceramicznych,  
typy dachówek betonowych

dachówki angobowane 
 dachówki ceramiczne pokryte  angobą

dachówki betonowe
dachówki wytwarzane z   betonu. Stoso-
wana jest także nazwa  dachówki cemen-
towe. Pamiętać należy, że cement jest tylko 
częścią składową  betonu. Zobacz:  typy 
dachówek betonowych

dachówki bezzakładkowe 
dachówki niepłaskie (nie  karpiówki) za-
chodzące na siebie – układane na zakład, 
nie mające zamków ukształtowanych na ich 
brzegu. Najczęściej występującym przykła-
dem dachówki bezzakładkowej jest esów-
ka (holenderka), która jest połączeniem 
dwóch fal wklęsłej i wypukłej

dachówki bitumiczne
pokrycie dachowe na bazie  bitumów  
i wykonane na osnowie nośnej. Na wierzchu 
wykończona jest kolorowym kruszywem. 
Dachówka bitumiczna wykrojona może być 
w rozmaite wzory. Funkcjonują dwie równo-
rzędne nazwy: dachówka bitumiczna i gont 
bitumiczny 

dachówki cementowe
niepoprawna nazwa  dachówki betonowej

dachówki ceramiczne
dachówki wypalane z   gliny. Zobacz:  
ceramika,  typy dachówek ceramicznych

dachówki ceramiczno-metalowe
 panele blaszane z posypką 

dachówki funkcyjne
 dachówki ceramiczne,  dachówki beto-

nowe lub wykonane z aluminium i PVC, peł-
niące pewne dodatkowe funkcje w   pokry-
ciu dachowym. Wśród nich wymienić należy: 
dachówki szczytowe lewe i prawe, dachówki 
kalenicowe, dachówki okapowe, dachówki 
wentylacyjne, wszelkie kominki wentylacyj-
ne, dachówki antenowe, dachówki z różny-
mi wspornikami i szereg innych

dachówki glazurowane
 dachówki ceramiczne pokryte  glazurą

dachówki karpiówki
płaskie  dachówki ceramiczne. Dachówki 
leżące obok siebie nie zachodzą na siebie, 
a jedynie stykają się. Nazwa nawiązuje do 
charakterystycznego wyglądu jednego ze 
sposobów układania najpopularniejsze-
go wykroju dachówki przypominającego 
rybią łuskę. Karpiówki przyjęły przeróżne 
formy i   wykroje, uzależnione często od 
regionalnych tradycji – na przykład kar-
piówki berlińskie, karpiówki saksoń-
skie. Zobacz:  dachówki zakładkowe,  

 typy dachówek ceramicznych

dachówki kompozytowe
dachówki ceramiczno-metalowe,  panele 
blaszane z posypką  

dachówki profilowane
dachówki mające wyprofilowany przekrój 
poprzeczny w różny sposób, ale nie płaski. 
Na przykład dachówki mnich–mniszka, da-
chówki marsylki, dachówki esówki. Zobacz: 

 dachówki karpiówki;  typy dachówek 
ceramicznych

D D
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dachówki szczytowe
to jeden z  powszechniej stosowanych ro-
dzajów  dachówek funkcyjnych. Dachówki 
te układane są na  szczytach dachu

dachówki szkliwione
 dachówki ceramiczne pokryte  szkli-

wem lub inaczej  glazurą,  dachówki 
glazurowane

dachówki tłoczone 
wytwarzane najczęściej z   gliny w procesie 
tłoczenia na prasach (obecnie rewolwero-
wych). Dzięki tej technologii uzyskuje się 
skomplikowane kształty  dachówek za-
kładkowych. Dzięki tłoczeniu zamki boczne 
i czołowe mogą mieć podwójne rowki, od-
prowadzające bardzo skutecznie wodę. Czym 
typ dachówki lepiej odprowadza wodę, tym 
mniejszy kąt nachylenia może mieć dach, na 
którym może być ułożony ten typ

dachówki zakładkowe
dachówki z  zamkami bocznymi (zakłada-
ją się na siebie) oraz z zamkami bocznymi  
i czołowymi (na dwóch bokach). W miejscu 
zachodzenia na siebie dachówek, w miej-
scu  zakładu w  dachówkach zakładko-
wych występują  zamki. Można więc przy-
jąć, że zgodnie z tą definicją i z definicją  
dachówek karpiówek, dachówki występują 
w  trzech grupach: zakładkowe, bezzakład-
kowe i   karpiówki. Można jednak spotkać 
dachówki karpiówki (zachowujące swój 
charakterystyczny kształt), będące także 
dachówkami zakładkowymi, bo są wypo-
sażone w stosowne zakładki czy  zamki. 
Zobacz:  typy dachówek ceramicznych,  

 typy dachówek betonowych 

daszek przyzbowy
termin odnoszący się do  formy dachu. 

Niewielki daszek umiejscowiony w   szczy-
cie budynku i  łączący  okapy  dachu 
dwuspadowego, szczytowego. Zobacz:  
formy dachów

dekarka
  dekarstwo 

dekarstwo
rzemiosło polegające na układaniu i  na-
prawianiu  pokryć dachowych, na kryciu 

 dachów. Zobacz:  dekarz,  blacharz,  
 blacharstwo 

dekarz
rzemieślnik trudniący się dekarstwem, 
układający i naprawiający pokrycia dacho-
we. Zobacz:  blacharz

dekiel rynny
  zaślepka rynny

denko gąsiora
w  pokryciach dachowych ceramicznych 
lub betonowych raczej płaski, często zdo-
biony element zamykający  gąsior na 
początku lub końcu  kalenicy. Może być 
to odpowiednio denko gąsiora początko-
we i  końcowe. Denko gąsiora początkowe 
czasem w  formie zaokrąglonej stosowane 
bywa także na początku  grzbietu. Raczej 
element większych gabarytów niż prostsza 
w formie  zaślepka gąsiora

denko rynny
  zaślepka rynny

deska czołowa
deska przybita do końców  krokwi  
w   okapie. Do tej deski montuje się zazwy-
czaj  rynnę przy użyciu  haków czołowych

długość połaci dachu 
odległość mierzona po połaci dachu  
od  okapu do  kalenicy

drabinka przeciwśniegowa:
  płotek przeciwśniegowy 

dranice
starodawne  pokrycie dachowe z  odpo-
wiednio przygotowanych i  odpowiednio 
ułożonych desek jodłowych lub świerko-
wych. Dolną warstwę dranic w danym rzę-
dzie układano z takim odstępem, aby gór-
ne dranice w danym rzędzie zachodziły na 
dolne około 5 cm. Dranice dolne układano 
stroną rdzeniową w dół, a dranice górne – 
stroną rdzeniową w górę. Taki układ słojów 
w dolnej i górnej warstwie dranic powodo-
wał, że po naturalnym wypaczeniu się dra-
nic następowało uszczelnienie zakładów. 
Długość pojedynczej dranicy to 200-300 cm, 
a szerokość 16-26 cm 

drykowanie
metoda kształtowania cienkościennych 
przedmiotów z  blachy bez przerywania 
ciągłości materiału. Wyoblanie oraz zgnia-
tanie obrotowe umożliwiają uzyskanie lek-
kich wyrobów o  bardzo skomplikowanych 
kształtach (na przykład kielichy, kule itp.). 
Blachę kształtuje się za pomocą specjal-
nych narzędzi (wyoblaki, rolki). Proces mo-
delowania blachy za pomocą drykowania 
odbywa się na maszynie nazywanej dry-
kierką lub wyoblarką

dylatacja 
szczelina celowo utworzona między dwo-
ma niezależnymi elementami budynku lub 
budowli umożliwiająca ich wzajemne prze-
mieszczanie

dymnik
1. mały otwór w dachu lub trójkątny w   
szczytach pod  kalenicą przeznaczony do 
wentylacji i  do oświetlenia w  przypadku 
braku komina; 
2. dawniej: a) małe okienko albo otwór 
w dachu lub w   szczycie pod   kalenicą 
(wyglądek); jego zadaniem było odprowa-
dzanie dymu z  domów  pozbawionych ko-
mina i  jednocześnie doświetlanie  podda-
sza; b) komin metalowy przechodzący przez 
dach lub przez ścianę budynku, ale tak, że 
wystawał ponad dach

dysk
dysk kalenicy,  denko gąsiora

ekwiwalentna dyfuzyjnie grubość powie-
trza 

 równoważna dyfuzyjnie grubość powie-
trza;  współczynnik Sd

elastyczne wyroby wodochronne 
produkty stosowane w budownictwie, do-
puszczane do stosowania według normy 
PN-EN 13859. W ich skład wchodzą: wyroby 
podkładowe stosowane w dachach i ścia-
nach; w tym  membrany wstępnego krycia 
(MWK),  folie wstępnego krycia (FWK),  
paroizolacje i   wiatroizolacje

facjata
pomieszczenie mieszkalne w  kondygnacji 
strychowej nazywane też  mansardą. Zo-
bacz:  lukarna

falc
w dekarstwie częściej spotykana nazwa to 

 rąbek 

D D
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falcęgi
rodzaj specjalistycznych szczypiec, cęgów 
do zaginania  falców,  rąbków blachy 

farmer
farmery, wkręty farmerskie. Rodzaj wkrę-
tu z  łbem sześciokątnym i  podkładką 
z uszczelką samowulkanizującą się. Często 
malowane w różnych kolorach. Stosowane 
do mocowania  blachodachówek i   ob-
róbek blacharskich 

fasada
(łac. Facies – twarz) frontowa elewacja bu-
dynku

felc
w   ciesielstwie i  stolarstwie: wypukłość 
lub rowek w boku desek umożliwiający ich 
łączenie na pióro–wpust

felcować
robić  felc 

felcownik
hebel do robienia  felców

fix
 okno połaciowe bez możliwości jego 

otwierania

folia dachowa
termin określający wszelkie rodzaje folii 
układanych na i w   dachu; tym pojęciem 
określa się folie znajdujące zastosowanie  
w   konstrukcjach dachu, w przegrodzie 
dachowej, na przykład  folia paroizola-
cyjna jest również traktowana jako folia 
dachowa 

folia niskoparoprzepuszczalna
 folia wstępnego krycia, której  współ-

czynnik Sd świadczący o  poziomie  pa-
roprzepuszczalności jest większy niż 0,3 m

folia paroizolacyjna
 paroizolacja wykonana z  folii spowal-

nia przepływ pary wodnej przez przegrody 
budowlane; może pełnić jeszcze funkcje 
warstwy powietrzno-szczelnej oraz tymcza-
sowego pokrycia w czasie budowy dachu, 
które (na  dachu płaskim) stanowi potem 
dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią. 
Folia ta montowana jest po ciepłej stronie 
(zazwyczaj po wewnętrznej stronie) prze-
grody dachowej. Najczęściej wykonana 
jest z polietylenu (PE), polipropylenu (PP) 
lub w formie laminatu z tych tworzyw (na 
przykład tkanina lub siatka PP + folia PE) 
i innych tworzyw (na przykład papier pow-
lekany PE lub bitumem). 
„Folie paroizolacyjne” rozumiane są najczę-
ściej jako określenie dotyczące najprost-
szych  paroizolacji polietylenowych (PE), 
wykonanych w formie folii o grubości 0,15- 
-0,3 mm. Takie folie zaliczane są do grupy 
„opóźniaczy pary” o   współczynniku Sd 
wynoszącym 20-100 m. Zobacz:  regulator 
pary,  bariera parowa

folia paroprzepuszczalna
nazwa mało precyzyjna, stosowana rzadziej 
jako określenie dla materiałów precyzyjniej 
nazywanych  foliami wstępnego krycia 
(FWK) – folia mająca zdolność przepusz-
czania przez swoją powierzchnię pewnej 
ilości pary wodnej. Zobacz:  membrana 
dachowa,  folia wysokoparoprzepusz-
czalna,  folia niskoparoprzepuszczalna,  
paroprzepuszczalność 

folia wiatroizolacyjna
folia powietrzno-szczelna, zabezpieczają-
ca przed wywiewaniem przez wiatr (a więc 

od zewnątrz) cząstek ogrzanego powietrza 
z   termoizolacji. Inaczej: folia zabezpie-
czająca przed powstawaniem zjawiska  
przewiewu. Funkcję tę pełni również dobrze 
uszczelniona  folia wstępnego krycia. Zo-
bacz:  wiatroizolacja

folia wstępnego krycia
folia układana pod właściwym pokry-
ciem dachowym. Folia wstępnego kry-
cia (w  skrócie FWK) jest rozumiana jako 
foliowa  warstwa wstępnego krycia  
o  niskiej paroprzepuszczalności, której  

 współczynnik Sd świadczący o poziomie  
 paroprzepuszczalności jest większy niż 

0,3 m i nie osiąga wartości takich jak dla  
folii paroizolacyjnej

folia wysokoparoprzepuszczalna
mało precyzyjne określenie  membrany 
wstępnego krycia, której  współczynnik 
Sd świadczący o poziomie  paroprzepusz-
czalności nie przekracza wartości 0,3 m. 
Bardziej precyzyjnie  membrana wstęp-
nego krycia (MWK)

formatki
niewielkie elementy blaszane wycięte  
z  większego arkusza  blachy służące do 
krycia  dachu lub też  attyki, czy murku. 
Formatkami są na przykład pojedyncze ele-
menty z blachy do krycia dachu  w karo

formy dachów
to kształty brył dachów. Formy te wywo-
dzą się jeszcze z  budownictwa ludowego 
i są typowe dla poszczególnych regionów. 
Formami podstawowymi, czy pierwotnymi, 
dla wszelkich brył dachów są najprost-
sze z nich:  dach dwuspadowy i   dach 
czterospadowy. Obecnie na pojedynczym 
współcześnie projektowanym dachu moż-

na dopatrzyć się niejednokrotnie kilku 
podstawowych  form dachów

FWK 
skrót od pierwszych liter terminu:  folia 
wstępnego krycia 

gargulec
  rzygacz 

gąbka kosza
klin  kosza dachowego. Uszczelka z gąb-
ki przyklejana pod  dachówką do kosza, 
do  obróbki blacharskiej, po obu jej stro-
nach. Gąbka kosza ma za zadanie zapobie-
gać wdmuchiwaniu śniegu pod  pokrycie 
dachowe. Najczęściej stosowana jest gąbka 
o przekroju trójkąta prostokątnego, o prze-
kroju klinowym. Stąd jej inna nazwa – klin 
kosza

gąsior
element pokrycia dachowego układany na 

 kalenicy i  na  grzbietach. Występują 
różne formy, kształty gąsiorów. Występują 
też gąsiory o specjalnym przeznaczeniu, na 
przykład  gąsiory początkowe i   gąsiory 
końcowe, które często są ozdobione. Wy-
stępują też różne  denka gąsiorów i   za-
ślepki gąsiorów. Zobacz:  trójnik gąsiora

gąsior końcowy
to  gąsior o  specjalnym przeznaczeniu, 
zaślepiony na tylnym, często węższym koń-
cu. Gąsior ten montuje się jako ostatni na 

 kalenicy, zwłaszcza kalenicy ciągłej, nie-
przedzielonej 

gąsior początkowy
to  gąsior o  specjalnym przeznaczeniu, 
zaślepiony na przednim, często szerszym 
końcu. Gąsior ten często jest zdobiony. 

D F
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Montuje się go jako pierwszy na  kalenicy 
i   grzbiecie. Gąsior początkowy z przezna-
czeniem na kalenicę zaślepiony jest raczej 
na płasko, natomiast z przeznaczeniem na 
grzbiet raczej na obło. Gąsior rozpoczyna-
jący grzbiet nazywany bywa także  gąsio-
rem skrajnym

gąsior skrajny
jest to rodzaj  gąsiora początkowego, jest 
to  gąsior o  specjalnym przeznaczeniu, 
zaślepiony na przednim, często szerszym 
końcu. Zaślepienie tego gąsiora jest obłe, 
czasem zdobione. Montuje się go jako 
pierwszy na  grzbiecie

gierunek
w   blacharstwie: załamanie, naroże ze-
wnętrzne lub wewnętrzne  obróbek bla-
charskich, na przykład  gzymsów lub na-
kryw

giętarka
 zaginarka 

giętka
kantka; ręczny przyrząd wykonany z trzech 
warstw znitowanych odpowiednio grubych 
i sztywnych blach do zaginania brzegów  
blachy w tak zwany  rąbek 

glazura
termin zamienny szkliwo. Pojęcie określa-
jące przezroczystą powłokę na wyrobie z  
ceramiki, przez którą widać powierzchnię 

 gliny i jej ewentualne podszkliwne zdo-
bienie. Glazura jest nieprzepuszczalna dla 
cieczy i gazów

glina
skała osadowa składająca się głównie 
z  iłów z  domieszką, między innymi mułu 

i  piasku. Pokłady czystego iłu występują 
rzadko. Z  odpowiednich gatunków gliny 
wypala się różne wyroby ceramiczne. Da-
chówki wypala się z gliny z zawartością iłów 
na poziomie 40-60%

głębokość połaci dachu 
odległość pozioma mierzona od  okapu 
do  kalenicy dachu

gok
łącznik teleskopowy do montażu warstw 
izolacyjnych na dachach płaskich. W  po-
łączeniu z  odpowiednim wkrętem do-
branym adekwatnie do podłoża umożli-
wia zakotwienie warstw  termoizolacji  
i   hydroizolacji w podłożu poszycia  da-
chu płaskiego

gont bitumiczny
 dachówka bitumiczna

gont drewniany
 pokrycie dachowe z niewielkich deseczek 

o przekroju poprzecznym trójkątnym, klino-
wym lub o przekroju prostokątnym, równo-
ległym. W Polsce gont kojarzony jest raczej 
ze stylem zakopiańskim i deseczką o prze-
kroju klinowym. Pokrycie z deseczek o prze-
kroju trójkątnym, mają szerokość 8-16 cm 
i długość 30-80 cm. Gonty takie wytwarzano  
z  jodły, sosny, świerku, czasem z modrze-
wia lub dębu. Gonty dawniej wyrabiane 
były ręcznie, gont łupany, choć i  teraz są 
zakłady produkujące to pokrycie w  spo-
sób tradycyjny. Obecnie wyrabiane są ra-
czej mechanicznie na specjalnej maszynie 
gonciarce, jest to tak zwany gont cięty. 
Pokrycie z  deseczek o  przekroju równole-
głym mają szerokość 12-30 cm i długość 30- 
-80 cm. Gonty te wyrabiano i nadal wyrabia 
się w procesie łupania

gont papowy
 dachówka bitumiczna 

grot
miedziana, często wymienna końcówka  
kolby lutowniczej,  lutownicy. Groty mogą 
mieć różne wielkości i kształty

grzbiet
linia łączenia dwóch  połaci dacho-
wych leżących obok siebie, przenikają-
cych się pod kątem mniejszym niż 180° 
(forma wypukła dachu) . Na grzbietach 
układa się  gąsiory. Termin grzbiet jest 
używany zamiennie z  terminem  naro-
że. Termin grzbiet jest używany przez  
dekarzy, natomiast tożsamy z  nim ter-
min  naroże jest używany częściej przez  

 cieśli

grzebień okapu
grzebień, wróblówka. Element montowany 
w okapie pod pierwszym rzędem dachów-
ki kształtowej, dopasowujący się do niej 
kształtem i zabezpieczający przed ptakami. 
Grzebień okapu występuje także z   kratką 
wentylacyjną okapu 

gzyms
poziomy element architektoniczny, wysu-
nięty przed lico muru dla zaakcentowania 
poziomych podziałów budowli i dla osłony 
przed deszczem. Na gzymsie może leżeć  

 rynna

haftry
stałe i przesuwne  żabki, rodzaj łączników 
służących do mocowania  formatek lub 

 szarów z  blach do podłoża, stosowane 
głównie w technologiach rąbka stojącego 

hak czołowy
hak rynnowy montowany do  deski czo-
łowej za pomocą wkrętów. Haki te wytwa-
rzane są z PVC lub z metalu, w zależności  
od producenta i systemu rynnowego

hak dekarski
masywny hak montowany do drewnianej  

konstrukcji dachu i  wystający spod da-
chówki, służący jako punkt zaczepienia liny 
lub drabinki 

hak doczołowy
 hak czołowy 

hak gięty
 hak rynnowy, który po odpowiednim wy-

gięciu w   zaginaczu haków montowany 
jest do połaci za pomocą wkrętów lub spe-
cjalnych grubych gwoździ. Haki gięte pre-
fabrykowane są z płaskownika. Mogą mieć 
formę prostą do mocowania „na krokwi” 
lub formę skręconą do mocowania „z boku 
krokwi” 

hak rynnowy
 rynhak, rodzaj haka montowanego 

w   okapie, na którym wiesza się  ryn-
ny. Haki rynnowe mogą mieć różne formy.  
W  systemach rynnowych prefabrykowa-
nych haki wytwarzane są z  różnych ma-
teriałów. Haki rynnowe można podzielić 
na  haki czołowe, czyli montowane do  

 deski czołowej i   haki gięte, czyli po 
wygięciu montowane do połaci. Daw-
niej stosowane były tylko haki gięte, wy-
twarzane rzemieślniczo z  płaskownika  
(  rynajza). W najnowszych technologiach 
z  kolei spotyka się nowe metody mon-
towania haków rynnowych na specjal-
nych wspornikach i  listwach mocowanych 
wzdłuż  okapu

F G
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hak zabezpieczający
  hak dekarski 

hydroizolacja
  izolacja wodochronna dachu

iksnia
(w Brennej)  kosz dachowy

izoklin
podłużny klin wykonany ze styropianu, weł-
ny mineralnej lub drewna układany w miej-
scach styku połaci   dachu płaskiego 
z  elementami pionowymi (ściana, komin, 
murek ogniowy itp.) montowany w  celu  

 dylatacji tych elementów i  złagodzenia 
przejścia powłok pokrycia w narożnikach

izolacja termiczna
  termoizolacja 

izolacja wodochronna dachu
hydroizolacja. Ciągły element pokrycia da-
chu chroniący budynek lub budowlę przed 
przenikaniem wody opadowej. Do izolacji 
wodochronnej (hydroizolacji) zaliczają się 
też połączenia i elementy wykończeniowe, 
elementy przenikające oraz sposoby budo-
wy   dylatacji

jętka
poziomy element konstrukcyjny wiązara 
jętkowego rozpierający  krokwie w  ich 
górnej jego części. Element  więźby da-
chowej 

kalenica
pozioma linia utworzona w  miejscu prze-
cięcia się dwóch przeciwległych   połaci 
dachowych. W   dachach płaskich za ka-
lenicę uznaje się najwyższą linię na po-
wierzchni dachu 

kant maszyna
 zaginarka 

kantka
 giętka 

kantownica
 zaginarka 

kapinos
 obróbka blacharska lub fragment obrób-

ki blacharskiej, na którym następuje ode-
rwanie się od obróbki spływającej wody

karo
 w karo

karp
slangowa nazwa  dachówki karpiówki

karpiówka
 dachówka karpiówka 

kąt nachylenia połaci dachowej
kąt zawarty między poziomem a pojedyn-
czą płaszczyzną połaci dachu wyrażony 
w stopniach. Zobacz:  nachylenie dachu, 

 spadek dachu

kiela
  kosz dachowy 

kielich
rozszerzone zakończenie górnego końca  
rury spustowej, dzięki któremu można po-
łączyć ze sobą dwie rury o tej samej śred-
nicy nominalnej

klamra burzowa
rodzaj  klamry do dachówki, mocującej 
dachówkę do niższej łaty, tak aby przyci-
skała ona dachówkę leżącą niżej, pod nią. 

Klamra burzowa uniemożliwia unoszenie 
dachówki przez wiatr, czy też przez siły ssą-
ce. Klamra burzowa jest klamrą do dachów-
ki, ale klamra do dachówki nie musi być 
klamrą burzową

klamra do dachówki
spinka do dachówki, klamerka do dachów-
ki. Odpowiednio wyprofilowany drucik lub 
drucik z blaszką służący do mocowania da-
chówek do łat. Zobacz:  klamra burzowa

klamra do gąsiora
odpowiednio wyprofilowana niewielka alu-
miniowa blaszka służąca do mocowania 
i  pozycjonowania  gąsiorów. Nie jest to 
element uniwersalny. Każdy gąsior ma za-
zwyczaj przypisaną sobie klamerkę

klasy szczelności 
skala działań zmierzających do lepszego 
uszczelnienia pokrycia dachów pochyłych. 
Najwyższą szczelność uzyskuje się, gdy war-
stwą wstępną jest  dach spodni (1 klasa 
szczelności). W tym samym celu używa się 
sformułowania  stopnie szczelności, które 
są uszeregowane w odwrotnym kierunku 
niż klasy (1 stopień szczelności odpowiada 
6 klasie szczelności)

kleszcze
1. narzędzie, rodzaj szczypiec o różnych pro-
filach i szerokościach. Zobacz:  falcęgi;
2. poziomy element usztywniający drew-
nianą konstrukcję dachową, składający się 
z dwóch desek drewnianych obejmujących 

 krokwie i  słupy. Element płatwiowo-k-
leszczowej   więźby dachowej

klin dachowy
zestaw kilkunastu kształtowych   dachó-
wek ceramicznych, pozwalający na prze-

chodzenie z  jednego rzędu w  dwa rzędy 
dachówek lub odwrotnie. Zestaw klinów 
dachowych umożliwia pokrycie dachów  
o trudnej geometrii, na przykład stożka,   
wolego oka

klin kosza
 gąbka kosza. Nazwa „klin” wzięła się 

stąd, że najpopularniejsza forma tego ele-
mentu w przekroju ma kształt trójkąta pro-
stokątnego, klina

kluczyny
żerdzie mocowane na ślemieniu w da-
chu sochowym

kolano
kolano rury, kolanko. Element systemu 
odprowadzania wody z  dachu umożli-
wiający odchylenie   rury spustowej od 
pionu. Zazwyczaj dwa takie same kolana 
umożliwiają dojście rurą spustową od   
okapu do ściany 

kolano łukowe
 kolano 

kolano wylewowe
 wylewka 

kolba lutownicza
kolba,  lutownica 

kołnierz uszczelniający
element obróbkowy do prawidłowego  
i  szczelnego montażu  okien połacio-
wych w   pokryciu dachowym

kołpak gąsiora
 trójnik gąsiora

G I

hak rynnowy kolano
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kombi
 okna kombi

kominek wentylacyjny
przejście przez   pokrycie dachowe, słu-
żące do wyprowadzenia ponad nie od-
powietrzników kanalizacji, bądź kanałów 
wentylacyjnych, na przykład dachówka 
wentylacyjna, kominek z metalu lub two-
rzywa sztucznego

komunikacja dachowa
system elementów, specjalnych stopni, 
montowanych na pokryciu dachowym słu-
żący bezpiecznemu poruszaniu się po dachu 
zazwyczaj między  wyłazem dachowym, czy 
też  oknem wyłazowym a kominem. Używa 
ich najczęściej kominiarz. Zobacz:  stopień 
kominiarski,  ława kominiarska,  pomost 
kominiarski

konstrukcja dachu
dla współczesnych dachów stromych jest to 
drewniany lub metalowo-drewniany układ 
nośny, na którym układa się  pokrycie da-
chowe. Zobacz:  typy dachów,  więźba

kontrłaty
drewniane listwy układane na  pokryciu 
wstępnym (na przykład na  folii wstęp-
nego krycia) równolegle do  krokwi  
i mocowane do nich. Na kontrłatach mon-
tuje się  łaty. Kontrłaty tworzą   szcze-
linę wentylacyjną między  pokryciem za-
sadniczym a   pokryciem wstępnym

kontry
 kontrłaty 

koń
(w Zakopanym) deska przybijania na skraj-
ną  krokiew

koperta:
1.  w kopertę;
2. jedna z   form dachu

kopuła
1. przesklepienie przestrzeni na rzucie koli-
stym i wielokątnym o regularnej krzywiźnie;
2. kopuła wieży, zwieńczenie wieży 

koronka
 w koronkę

korozja
proces stopniowego niszczenia materia-
łu zachodzący na skutek oddziaływania 
środowiska. Wyróżniamy korozję metali 
powierzchniową i  międzykrystaliczną oraz 
korozję materiałów niemetalicznych (be-
tonu, żelbetu, drewna, skał, szkła, tworzyw 
sztucznych itp.)

koryto dachowe
 kosz dachowy

kosz blaszany 
 obróbka blacharska w miejscu łączenia 

dwóch połaci dachowych, przecinających 
się, patrząc od zewnątrz budynku, pod ką-
tem mniejszym niż 1800

kosz czeski
jest to pewna charakterystyczna forma  
kosza przewiązanego, wypracowana przez 
rzemieślników czeskich i przyswojona w in-
nych regionach. W  literaturze znajduje się 
wiele fragmentów traktujących o  historii 
rzemiosła i historii konkretnych rozwiązań 
technicznych 

kosz dachowy
1. Element architektoniczny dachu. Linia 
dwóch  połaci dachowych, leżących obok 

siebie i patrząc od zewnątrz budynku, prze-
nikających się pod kątem mniejszym niż 
1800 (forma wklęsła dachu);
2. kiela, koryto, rynna koszowa (najbardziej 
prawidłowe określenie). Rozwiązanie rze-
mieślnicze w obrębie tegoż elementu ar-
chitektonicznego. Zobacz:  kosz blaszany, 

kosz czeski, kosz na nokach, kosz ple-
ciony  kosz miękki

kosz miękki
to określenie dla  kosza plecionego, czy 
też  kosza przewiązanego, gdzie przejście 
płytek łupka, deszczułek, gontu czy da-
chówek karpiówek w   koszu dachowym  
z jednej połaci na drugą następuje łagod-
nie, stopniowo po pewnej krzywiźnie

kosz na nokach
 kosz ddachowy w pokryciu z   dachó-

wek karpiówek układany z wykorzystaniem 
 nok. Dachówki z obu sąsiednich połaci 

stykają się ze sobą w  osi kosza. Pod da-
chówki z  sąsiednich rzędów z  obu połaci 
podłożone są noki. Noki nie są widoczne. 
Mówi się też, że dachówki w koszu przewią-
zane są nokami, a więc kosz na nokach jest 
także pewną formą  kosza przewiązanego

kosz pleciony
 kosz dachowy z  odpowiednio przeple-

cionymi z obu połaci  dachówkami kar-
piówkami lub płytkami  łupka. W  takim 
koszu nie występuje obróbka blacharska, 
nie ma tu  kosza blaszanego. Pojęcia 
kosz pleciony i   kosz przewiązany bywają 
stosowane zamiennie. W dużym uproszcze-
niu o pewnej formie kosza przeplecionego 
można mówić także w przypadku pokrycia 
z   dachówek bitumicznych

kosz pogłębiony
kosz zagłębiony,  kosz blaszany ułożony 
na   łatach i bliżej osi częściowo zagłębio-
ny poniżej poziomu łat. Taki kosz ma zwięk-
szoną pojemność i zdolność odprowadza-
nia wody. Kosz może być też pogłębiony na 
całej szerokości

kosz policzkowy
to w  pokryciu z  płytek, czy też dachówki 
karpiówki  kosz miękki na styku połaci ze 
ścianą  lukarny. Pokrycie układane jest 
wówczas także na pionowej ścianie lukarny. 
Zobacz:  policzek

kosz przewiązany
 kosz dachowy z  odpowiednio prze-

plecionymi z  obu połaci  dachówka-
mi karpiówkami. W  takim koszu nie wy-
stępuje obróbka blacharska, nie ma tu  

 kosza blaszanego. Literatura podaje kil-
ka sposobów na wykonanie kosza przewią-
zanego, czy też kilka rodzajów kosza prze-
wiązanego. Pojęcia kosz przewiązany i   
kosz pleciony bywają stosowane zamien-
nie, aczkolwiek kosz przewiązany wydaje 
się częstszym i  właściwszym określeniem 
przynajmniej dla  dachówek karpiówek. 
Układanie takiego kosza nie polega jedynie 
na „przepleceniu” całych dachówek, ale na 
odpowiednim ich przycięciu i  umiejsco-
wieniu. Zobacz:  kosz czeski;  kosz na 
nokach

kosz z grzbietem
kosz z  żebrem. Rodzaj  kosza blasza-
nego z  wykonanym w  osi symetrii w  linii 
przełamania połaci szerokim przegięciem. 
Element ten spełnia funkcję odboju, aby 
spływająca z  pokrycia dachowego woda 
nie podpływała pod pokrycie z przeciwnej 
strony kosza

K K

komunikacja dachowa kosz z mieczem
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kosz z mieczem
rodzaj  kosza blaszanego z  wykonanym 
w  osi symetrii, w  linii przełamania połaci 
pionowym płaskim przegięciem. Miecz speł-
nia funkcję odboju, aby spływająca z pokry-
cia dachowego woda nie podpływała pod 
pokrycie z przeciwnej strony kosza. Zobacz:  

 kosz z grzbietem,  miecz

kosz zagłębiony
 kosz pogłębiony 

koszyk rynny
sito  rynny. Niewielki ażurowy element 
montowany w   wylocie rynny, zabezpie-
czający przed zapchaniem  rur spusto-
wych liśćmi i innymi zanieczyszczeniami

kowadełko dekarskie
 szelajza, szelajzyn, szelajz. Narzędzie 

ręczne, na którym zaklepuje się  rąbki

kozubek
1. półkolisty daszek w kształcie odwrócone-
go koszyka zasłaniający otwór podkaleni-
cowy, otwór  dymnika;
2.  odbój, najczęściej za kominem 

kratka okapu
  kratka wentylacyjna okapu

kratka wentylacyjna okapu
kratka okapu, czasem łata ażurowa. Ele-
ment montowany w okapie na pierwszej 

 łacie, przez który pod  pokrycie da-
chowe dostaje się powietrze w celu wen-
tylacji tego pokrycia. Kratka wentylacyj-
na okapu występuje też z   grzebieniem 
okapu

krawędź dachu
krawędź połaci dachowej. Linie ogranicza-

jące połacie dachu. Linie  okapu, linie  
kalenicy, szczególnie linie  szczytów, rza-
dziej linie  kosza dachowego

krawędziarka 
  giętarka,  zaginarka 

krawężnica
  grzbiet 

krokiew
główny element dachu typu krokwiowego, 
część  konstrukcji dachu, część  więźby. 
Ogólnie: pochyła belka nośna podtrzymują-
ca pokrycie dachowe. Zobacz:  krokiew ko-
szowa,  krokiew narożna,  typy dachów 

krokiew koszowa
 krokiew umiejscowiona w   koszu, w li-

nii kosza, wzdłuż kosza

krokiew narożna
  krokiew umiejscowiona w   narożu, w   
grzbiecie, wzdłuż linii grzbietu

krokwia
  krokiew 

krokwiak
duży gwóźdź do mocowania  krokwi 

król
pionowy słup, na którym w  dachu brogo-
wym opierają się  krokwie. Zobacz:  for-
my dachów

kulawka
krokiew łącząca  krokiew koszową z   
krokwią na narożną 

kwarc
minerał, polimorficzna odmiana dwutlen-

ku krzemu SiO2. Stosowany między innymi 
w przemyśle szklarskim i ceramicznym

kwarcangoba
jeden z rodzajów powłok na  dachówkach 
ceramicznych. Jest to  angoba wzbogaco-
na  kwarcem

kyjla
(po Śląsku)  kosz dachowy
lej spustowy

 wylot rynny

listwa kominowa
prefabrykowany profil z   blachy monto-
wany na kominie oraz ścianach i służący do 
szczelnego zabezpieczenia od góry i dodat-
kowego mocowania  taśmy kominowej. 
Zobacz:  wydra 

lukarna
konstrukcja w  obrębie dachu, której za-
daniem jest doświetlenie poddasza przez 
pionowe okno w  połaci dachowej. Lukar-
na obejmująca pojedyncze okno jest więc 
konstrukcją niewielką. Zobacz:  okno da-
chowe,  wole oko,  facjata 

lut
lutowie, ogólnie jest to odpowiedni stop 
różnych metali służący do  lutowania.  
W  lutowaniu miękkim stosowanym w  de-
karstwie jest to lut miękki, czyli stop  cyny  
z   ołowiem lub cyny innymi metala-
mi. Przyjęło się, że pojęciem lut okre-
śla się lutowie raczej w  postać drutu, 
natomiast lutowie w  postaci prętów, 
lasek nazywane jest przez dekarzy  

 cyną, cyną lutowniczą

lutowanie
technika łączenia metalowych elementów 

(na przykład  rynien) przy pomocy rozto-
pionego  lutu,  cyny. Technika lutowania 
może być twarda lub miękka. W dekarstwie 
stosowane jest lutowanie miękkie, gdzie 
temperatura topnienia stopów jest mniej-
sza od 450oC (tu zazwyczaj około 200oC) 

lutowie
odpowiedni stop służący do łączenia meta-
li w procesie  lutowania. Zobacz:  lut,  
cyna 

lutownica
kolba lutownicza, kolba. Urządzenie gazowe 
lub elektryczne z  masywnym miedzianym 

 grotem stosowane przy łączeniu metali 
poprzez  lutowanie. Przez dekarzy wyko-
rzystywana przy łączeniu metalowych ele-
mentów, na przykład miedzianych  rynien

łacenie
termin tożsamy z   łatowaniem 

łamacz
łamacz haków;  zaginacz haków 

łapacz wody
element systemu odprowadzania wody  
z dachu. Montowany na  rurze spustowej  
i służący do wyłapania wody, do skierowa-
nia jej nie poprzez  wylewkę na grunt, ale 
do jakiegoś zbiornika w  celu dalszego jej 
wykorzystania

łata kalenicowa
łata mocowana na kalenicy często przy po-
mocy  wsporników łaty kalenicowej. Do 
tejże łaty mocuje się  taśmy kalenicowe 
i   gąsiory 

łata narożna 
łata mocowana na  narożu (inaczej grzbie-

K K
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cie) często przy pomocy  wsporników łaty 
kalenicowej. Do tejże łaty mocuje się  ta-
śmy kalenicowe i   gąsiory

łatowanie
1. przybijanie, montowanie  łat i   kon-
trłat na dachu;
2. terminem tym określa się też wszystkie 
zamontowane na dachu  łaty

łaty
drewniane, zazwyczaj poziome położone 
listwy, na których jest układane lub do któ-
rych jest montowane  pokrycie dachowe, 
na przykład  dachówki,  blachodachów-
ki; łaty stanowią element  ołatowania 
(rusztowania z łat i kontr łat), w którym łaty 
leżą na  kontrłatach

ława kominiarska
rodzaj podestu montowanego poziomo na 
pochyłym pokryciu dachowym, na którym 
na przykład kominiarz wygodnie i bezpiecz-
nie może stanąć obydwiema nogami. Ława 
kominiarska montowana jest przy kominie. 
Zobacz:  stopień kominiarski,  pomost 
kominiarski,  komunikacja dachowa 

łącznik rynny
 złączka rynny

łączniki 
łączą ze sobą elementy z tych samych lub 
różnych materiałów. Mogą być gwinto-
we, nitowe, zgrzewane, spawane lub jako 
kształtownik mocujący. Powinny być na 
podstawie obliczeń statycznych tak za-
projektowane i  być zabezpieczone anty-
korozyjnie aby nie ulec odkształceniu czy 
przemieszczeniu 

łupek
skała osadowa powstała z  ilastych mas 
szlamu odkładanych na dnie morza, któ-
re gęstniały pod wpływem nacisku oraz 
krystalizowały i  wypiętrzały się podczas 
ruchów górotwórczych skorupy ziem-
skiej. Istnieje wiele rodzajów łupka. Nie-
które dają się rozwarstwiać, rozłupywać  
i z nich właśnie wytwarza się płytki stoso-
wane na  pokrycie dachowe

łuska
sposób ułożenia  dachówki karpiówki  
w łuskę 

mansarda
 facjata,  wystawka 

membrana dachowa
1.  membrana wstępnego krycia; 
2. pokrycie dachowe (powłoka hydroizola-
cyjna) stosowane na  dachu płaskim, wy-
konane z tworzyw sztucznych, na przykład 
PVC, EPDM itp.

membrana wstępnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna (otwarta dy-
fuzyjnie) warstwa wstępnego krycia, dla 
której  współczynnik Sd (  równoważna 
dyfuzyjnie grubość powietrza) jest mniejszy 
niż 0,3 m. Kiedyś nazywana  folią wysoko-
paroprzepuszczalną. Nazywana w skrócie  
MWK 

miecz
1. skośna belka usztywniająca połączenie 
słupów i  opartych na nich  płatwi. Ele-
ment  więźby dachowej;
2. płasko wykonane przegięcie blachy  
w osi  kosza. Zobacz:  kosz z mieczem

miedź
Cuprum, symbol chemiczny Cu, liczba ato-
mowa 29, masa atomowa 63,54, tempera-
tura topnienia 1083OC. Metal półszlachetny. 
Stopy miedzi to między innymi mosiądze 
i brązy. W wilgotnym powietrzu miedź po-
krywa się  patyną. Blachy miedziane 
wykorzystuje się na  pokrycia dachowe 
i wszelkie  obróbki blacharskie

mnich–mniszka 
jedna ze starszych form czy typów dachó-
wek, których pierwowzory sięgają dwuczę-
ściowych  dachówek starożytnej Grecji. 
Zobacz:  typy dachówek ceramicznych

mostek cieplny 
mostek termiczny; część obudowy budyn-
ku, w  której jednolity opór cieplny jest 
znacznie zmniejszony przez całkowite lub 
częściowe przebicie obudowy budynku 
przez materiały o  innym współczynniku 
przewodzenia ciepła

mufa
mufa rury, mufka. Niewielki, oddzielny ele-
ment umożliwiający połączenie ze sobą 
dwóch  rur spustowych o  jednakowych 
średnicach, jeśli jedna z nich nie jest zakoń-
czona  kielichem

murłata
element  konstrukcji dachu, element  
więźby dachowej. Pozioma belka, zwana 
również namurnicą, leżąca na murze i  za-
mocowana do niego, na której opierają się 

 krokwie. Zobacz:  płatew

MWK 
skrót od pierwszych liter terminu  mem-
brana wstępnego krycia 

na mokro
technika układania  dachówek i elemen-
tów wykończeniowych (na przykład  gą-
siorów) z  wykorzystaniem odpowiedniej 
zaprawy 

na nokach
sposób układania  kosza w   dachów-
ce karpiówce z  wykorzystaniem  nok. 
Na nokach wykonywane bywają tak-
że obróbki bocznych ścian  lukarn czy  

 facjat i kominów

na rąbek
sposób łączenia ze sobą odpowiednio 
zagiętych na brzegach arkuszy  blachy,  

 formatek. Zobacz:  rąbek,  na zwój,  
 zwój

na sucho
technika układania  dachówek i elemen-
tów wykończeniowych (na przykład  gą-
siorów) bez zaprawy

na wydrę
sposób mocowania  obróbek blachar-
skich do muru. Odpowiednio wygięty frag-
ment obróbki wsuwa się w wykuty, wydarty, 
a obecnie wycięty rowek w murze. Zobacz: 

 wydra

na zakład
sposób układania obróbek blacharskich  
z zakładką, a bez  rąbka. Również sposób 
układania wszelkich elementów pokrycia  
– dachówek, folii, membran, desek itp.

na zwój
sposób łączenia ze sobą odpowiednio wy-
profilowanych na brzegach arkuszy blachy, 

 formatek. Inaczej nazywany na wurstę. 
Zobacz:  zwój,  na rąbek,  rąbek
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nachylenie dachu
pochylenie dachu, nachylenie połaci, po-
chylenie połaci,  spadek dachu. Pojęcie 
raczej ogólne określające pochylenie po-
łaci dachowej wyrażone w  stopniach lub 
procentach. Należy zwrócić uwagę, że różne 
połacie na jednym dachu mogą mieć różne 
nachylenia. Zobacz:  kąt nachylenia da-
chu,  spadek dachu

naczółek
termin odnoszący się do  formy dachu. 
Naczółek to niewielka trójkątna płasz-
czyzna, połać wkomponowana w   dach 
dwuspadowy, szczytowy w miejscu prze-
cięcia  kalenicy i   szczytów. Zobacz:  
formy dachów

naczynie zbiorcze
 wylot rynny; zbiornik na połączeniu  

rynny z   rurą spustową (często ozdobny 
o różnorodnych formach); zamiennie na-
zywany też naczyniem rzymskim 

nadbitka
boazeria z drewna ułożona na   krokwiach 
w części dachu wystającej w   okapach  
i szczytach poza obrys murów

najmniejszy dopuszczalny kąt pochyle-
nia (NDP)

 kąt nachylenia połaci dachowej, poni-
żej którego nie wolno układać pokrycia 
dachowego. Określany jako NDP. Dla da-
chówek jest niższy od  NZP dlatego, że 
dachówki można układać na tak zwanym  

 dachu spodnim, czyli na warstwie wstęp-
nego krycia o  maksymalnej szczelności  
(  stopnie szczelności). Jest określany 
przez producentów dla poszczególnych 
rodzajów pokryć dachowych oraz dla 
konkretnego modelu dachówki

najmniejszy zalecany kąt pochylenia 
(NZP)

 kąt nachylenia połaci dachowej, poni-
żej którego układanie pokrycia dachowe-
go jest możliwe po zachowaniu pewnych 
dodatkowych warunków technicznych (  
stopnie szczelności). Jest określany przez 
producentów dla konkretnych modeli 
dachówek

naroże
inaczej  grzbiet; linia łączenia dwóch  
połaci dachowych leżących obok siebie, 
przenikających się pod kątem mniejszym 
niż 180°

narożnik
pojęcie przypisywane w  dekarstwie  
okapowi i   rynnom. Jest to łącznik rynny 
w  okapie. Narożnik rynny może być we-
wnętrzny lub zewnętrzny

NDP 
skrót od pierwszych liter terminu:  naj-
mniejszy dopuszczalny kąt pochylenia da-
chu

noka
element z  blachy o  wymiarach około  
40 x 40 cm, wygięty pośrodku; wykorzy-
stywany przy układaniu  kosza przewią-
zanego z   dachówki karpiówki. Rodzaj 
przekładki. Noki bywają stosowane też  
w innych miejscach (przy kominach, lukar-
nach itp.)

nosek
1. zaczep, wypust na spodniej stronie  da-
chówki, służący do zaczepiania dachówki 
na łacie. Dachówki najczęściej mają po dwa 
noski;
2. element na  rurze spustowej, na którym 

to rura opiera się, zawisa na  obejmie rury;
3. element  haka rynnowego do zaczepia-
nia zewnętrznej krawędzi  rynny

NZP 
skrót od pierwszych liter terminu:  naj-
mniejszy zalecany kąt pochylenia 

obejma rury
element utrzymujący  rurę spustową  
i  łączący się ze  wspornikiem rury, 
który montowany jest do ściany. W nie-
których systemach rynnowych obejma 
rury i  wspornik rury stanowią jeden 
element

obrączka
przetłoczenie na metalowej  rurze 
spustowej, zwiększające miejscowo 
jej średnicę. Obrączka opiera się na  
obejmie rury. Zobacz:  nosek

obróbka blacharska
1.  element blaszany wykonywany przez 
rzemieślnika zazwyczaj z części arkusza 

 blachy i  montowany między innymi  
na  krawędziach dachu, przy ścianach  

 facjat, wokół kominów itd. w celu es-
tetycznego, szczelnego i  funkcjonalne-
go wykończenia  pokrycia dachowego;
2. gotowe prefabrykowane elementy 
wytwarzane przez producentów pokryć 
z  blachy (rzadziej z  tworzyw) przezna-
czone do konkretnych zastosowań, 
w konkretne miejsca i tam montowane. 
Na przykład obróbki przyścienne, wia-
trownice, kosze itd. 

ocieplenie 
termin określający  termoizolację 
przegród budowlanych 

odbój
konstrukcja budowana często za komi-
nem (zwłaszcza szerokim), służąca do 
kierowania wody spływającej po połaci 
na boki komina. Czasem bywa nazywa-
ny  kozubkiem

okap
1. pozioma, dolna krawędź  połaci da-
chowej. W okapie zazwyczaj montowana 
jest  rynna;
2. mianem tym określa się także wysu-
nięcie końców  krokwi poza obrys mu-
rów (dom ma duży okap, szeroki okap) 

okna kombi 
system zespalania, grupowania  okien 
połaciowych. Zespolenia mogą być: po-
ziome, pionowe, blokowe i kombinowa-
ne. Zespolenia te możliwe są dzięki za-
stosowaniu odpowiednich  kołnierzy 
uszczelniających

okno balkonowe
rodzaj  okna połaciowego. Składa się 
z  dwóch elementów umiejscowionych  
w połaci dachowej, w płaszczyźnie da-
chu. Górny, dłuższy element ma zawiasy 
na górze ościeżnicy i odchylany jest do 
góry, do poziomu. Dolny, krótszy ele-
ment ma zawiasy na dole ościeżnicy 
i odchylany jest do przodu, do pionu

okno dachowe
historycznie mała nadbudówka z  nie-
wielkim pionowym oknem w połaci da-
chu (zobacz też:  lukarna). Obecnie 
zwrot tożsamy z   okno połaciowe

okno kolankowe
rodzaj  okna połaciowego. Ma dwa nie-
zależne elementy, górny w połaci dacho-
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wej, w płaszczyźnie dachu, a dolny piono-
wy w płaszczyźnie ściany kolankowej

okno łazienkowe
potoczna nazwa  okna połaciowego 
przeznaczonego do stosowania przede 
wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych

okno połaciowe
okno dachowe połaciowe, okno dachowe. 
Okno z  płaszczyzną równoległą do połaci 
dachu, albo niewiele od niej odchylone. 
Okno wmontowane w połać dachową. Okna 
połaciowe mogą mieć różne szyby, różne 
systemy otwierania oraz osie obrotu w róż-
nych miejscach

okno wyłazowe
okno dachowe, okno połaciowe mające 
zazwyczaj dodatkową funkcję szerokiego 
otwierania do góry lub funkcję szerokiego 
otwierania da bok, aby mogło pełnić także 
rolę wyjścia na dach

ołatować
ołacić. Przybić  łaty na dachu. Zobacz:  
łatować 

ołatowanie
system prostopadłych do siebie liste-
wek zamocowanych na połaci dachowej  
w  celu ułożenia na nim pokrycia dacho-
wego; składa się z   kontrłat (listew pro-
stopadłych do okapu znajdujących się nad 
krokwiami) i  z   łat (listew równoległych 
do okapu przybijanych na wierzch kon-
trłat). Wielkość przekroju kontrłat zależy od 
warunków wentylowania pokrycia, a łat od 
rozstawu krokwi i obciążenia

ołów
Plumbum, symbol chemiczny Pb, liczba 

atomowa 82, masa atomowa 207,19, tem-
peratura topnienia 327OC. Ołów i  jego 
związki są silnymi truciznami kumulu-
jącymi się w organizmie. Stopy ołowiu  
z   cyną stosowane są jako  luty. Bla-
chy ołowiane wykorzystywane są obec-
nie na specjalne  obróbki blachar-
skie, czy  taśmy kominowe. Dawniej 
wykonywano z  nich całe  pokrycia 
dachowe

opór dyfuzyjny (materiału lub przegrody) 
jest miarą odporności materiału lub prze-
grody na przenikanie pary wodnej. Jest 
tym większy, czym grubszy jest materiał 
lub poszczególne warstwy przegrody, a tym 
mniejszy, czym materiał jest bardziej pa-
roprzepuszczalny

panele blaszane z posypką 
panele dachówkowe o  stosunkowo nie-
wielkich rozmiarach wytłoczone z   blachy 
stalowej obustronnie odpowiednio zabez-
pieczanej i  na wierzchu pokryte kruszy-
wem. Kruszywo wklejane jest na wierzch-
niej stronie paneli na żywice epoksydowe 
utwardzane w wysokich temperaturach. To 
kruszywo nie jest  ceramiką. Jest to ko-
lorowe kruszywo skalne, czasem dodatko-
wo dobarwiane w procesie produkcyjnym. 
Najbardziej utrwalona nazwa nie jest więc 
precyzyjna i wywodzi się zapewne z  faktu 
pojawienia się w  procesie produkcyjnym 
wysokich temperatur. Funkcjonujące na-
zwy: dachówki z  posypką, dachówki kom-
pozytowe, panele z posypką

papa
papa bitumiczna; popularny materiał 
budowlany o właściwościach hydroizo-
lacyjnych, stosowany jako warstwa prze-
ciwwilgociowa i przeciwwodna w takich 

elementach budynku jak: fundamenty,  
dachy,  stropy itp. Produkowane są na 
zasadzie nasączania masą asfaltową (daw-
niej smołą) osnowy z włókna lub tkaniny 
szklanej lub poliestrowej (dawniej tektury 
lub juty). Masy asfaltowe współczesnych 
pap mogą być  bitumem oksydowanym 
lub modyfikowanym polimerami (SBS lub 
APP), z różnymi dodatkami (wypełniacze 
mineralne, uniepalniacze itp.). Modyfika-
cja elastomerami (SBS) zwiększa zakres 
stosowania pap w niskich temperaturach 
a plastomerami (APP) – w wysokich. Gięt-
kość pap zależy od ilości modyfikatorów. 
Współczesne papy są wyraźnie wyspecjali-
zowane i w zależności od budowy i składni-
ków mogą być podkładowe, nawierzchnio-
we, mostowe, zgrzewalne, samoprzylepne, 
paroizolacyjne itd. Papy paroizolacyjne 
produkowane są z warstwą cienkiej blachy 
aluminiowej lub folii aluminowej i stano-
wią wtedy najlepszą barierę dla pary wod-
nej wśród materiałów budowlanych 

papiak
rodzaj krótkiego gwoździa o szerokim i pła-
skim łebku, służącego do mocowania  
papy

paroizolacja (paro-izolacja)
1. warstwa przegrody budowlanej, któ-
rej funkcją jest zabezpieczenie przed 
przedostawaniem się do  termoizola-
cji (ograniczenie dopływu) pary wodnej 
oraz zawilgoconego powietrza z  wnę-
trza budynku; szczelnie ułożona stanowi 
jednocześnie warstwę  wiatroizolacji  
w przegrodach budowlanych;
2. termin tożsamy z   folia paroizolacyjna

paroizolacyjność
zdolność materiału do blokowania przedo-

stawania się przez niego powietrza i  czą-
stek pary wodnej. Termin dotyczy  folii 
paroizolacyjnych

paroprzepuszczalność
1. większa lub mniejsza zdolność materiału 
do przepuszczania cząstek pary wodnej; 
2. termin służący do określania zdolno-
ści do przepuszczania pary wodnej przez 
różne materiały (ich parametr); wyrażana  
w  gramach ilości pary wodnej, którą ma-
teriał przepuszcza przez powierzchnię 1 
m2  w  czasie 24 godzin. Tak zdefiniowa-
na paroprzepuszczalność może osiągać 
dla tego samego materiału różne wartości 
w zależności od przyjętych warunków i pa-
rametrów kontrolno-badawczych. Termin 
dotyczy tak zwanych  folii  dachowych, 

 membran dachowych,  folii wstępnego 
krycia (FWK) i  membran wstępnego kry-
cia (MWK). Zobacz:  folia niskoparoprze-
puszczalna,  folia paroizolacyjna 

pas dorynnowy
  pas nadrynnowy 

pas nadrynnowy
pas dorynnowy, obróbka nadrynnowa, ob-
róbka dorynnowa. Obróbka blacharska od-
powiednio wygięta i montowana w   oka-
pie nad  rynną i wchodząca do rynny 

pas okapowy
ogólnie  obróbka blacharska montowana 
w okapie. Może to być  pas podrynnowy, 
oraz  pas nadrynnowy

pas podrynnowy
 obróbka blacharska odpowiednio wygię-

ta i montowana w   okapie pod  rynną. 
Pas podrynnowy osłania najczęściej  de-
skę czołową i jest do niej przymocowany

N O
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pas startowy
obróbka blacharska stosowana na okapie 
głównie w  technologii rąbka podwójnego 
służąca do wczepienia szarów lub pierw-
szych  formatek pokrycia dachu

pas usztywniający
 obróbka blacharska z „twardszej” blachy 

najczęściej stalowej ocynkowanej 0,8-1,0 
mm lub mosiężnej stosowana na zewnętrz-
nych krawędziach obróbek blacharskich  
gzymsów, podokienników lub pokryć mu-
rów służąca do przesztywnienia krawędzi 
wykonanych z blach miękkich (cynkowo-ty-
tanowych, aluminiowych, miedzianych)

patyna
naturalna warstewka ochronna powstająca 
na powierzchni  miedzi w postaci zasado-
wych soli miedzi: węglan miedzi, siarczan 
miedzi, chlorek miedzi. Efektem powsta-
wania tej warstewki jest charakterystycz-
na zmiana koloru miedzi. Także nalot jaki 
z czasem pojawia się na dachówkach cera-
micznych, blachach cynkowych i cynkowo-
-tytanowych bywa nazywany patyną

pelikany
rodzaj nożyc do  blachy 

piesek
przyrząd do ustawiania rozstawu  łat na 
dachu. Dekarze czasem własnoręcznie z de-
ski wykonują takie przyrządy na konkretny 
dach, dla konkretnego rozstawu  łat. Są 
także dostępne w  handlu przyrządy na-
stawne

pion
1. w systemie rynnowym tym mianem okre-
śla się kompletną  rurę spustową od  
wylotu rynny do  wylewki. Zobacz:  wie-

szać piony,  wieszać spady;
2. narzędzie składające się ze sznurka i cię-
żarka służące do wyznaczania pionu

płatew
element  więźby dachowej. Płatwie to po-
ziome belki nośne, na których opierają się 

 krokwie. Płatwie mogą być kalenicowe, 
murowe i pośrednie

płotek przeciwśniegowy
długi element w  formie niskiego płotka, 
czy też wąskiej drabinki montowany na  
pokryciu dachowym za pomocą odpowied-
nich wsporników i  mający za zadanie za-
trzymanie zsuwającego się śniegu. Zobacz: 

 system przeciwśniegowy,  rozdzieracz 
śniegu,  stoper śniegowy,  belka przeci-
wśniegowa,  zapora przeciwśniegowa

płyn lutowniczy
związek chemiczny, roztwór mający za 
zadanie usunięcie tlenków z powierzchni 
lutowanych, zabezpieczenie przed utle-
nianiem podczas nagrzewania i  popra-
wienie rozpływania  lutowia podczas  
lutowania 

płytki ceramiczne
są to wypalane z   gliny płytki o różnych 
gabarytach. Przeważnie prostokątne. Płytki 
te służą do wykończenia powierzchni, na 
przykład w szczytach, na lukarnach, czy na 
kominach. Produkowane są z różnymi po-
włokami (na przykład pokryte  angobą) 
i w różnych kolorach

płytki włókno-cementowe
są to wytwarzane z masy cementowej z do-
datkiem włókien celulozowych płytki o wy-
glądzie zbliżonym do naturalnego  łupka. 
Płytki te służą zarówno do pokrywania da-

chów, jak i do wykończeń w okapach, szczy-
tach, na lukarnach, czy na kominach

płyty warstwowe izolacyjne
1. prefabrykowany element składający się 
z dwóch okładzin z blachy stalowej i rdze-
nia konstrukcyjno-izolacyjnego, wykona-
nego ze styropianu, wełny mineralnej lub 
pianki poliuretanowej. Element konstruk-
cyjny ścian lub dachów; 
2. płyta izolacyjna wykonana ze styropianu 
jednostronnie lub dwustronnie oklejonego 
podkładową papą asfaltową, przeznaczona 
do  izolacji termicznej dachów, ścian, izo-
lacji pod wylewki betonowe itp. (potoczna 
nazwa płyty PW-11)

pobielać
pobielić. Pokryć metal cienką warstwą  
cyny lutowniczej. Pobiela się zwłaszcza 
elementy miedziane. Zobacz:  cynować

podbitka
boazeria z drewna, blachy lub PVC uło-
żona pod  krokwiami w  części dachu 
wystającej poza obrys murów (na spo-
dzie  okapów i w   szczytach)

podsufitka
 podbitka 

podwyższona kalenica (wysoka kalenica)
podniesiony ponad  kalenicę wylot 
z  przestrzeni wentylacyjnej  dachu 
wentylowanego lub  pokrycia wen-
tylowanego, szczególnie w  dachach 
o  nachyleniu <25° realizowany w  celu 
uniknięcia zasłonięcia przez zalegający 
na kalenicy śnieg; w  dachach pochy-
łych wylot na kalenicy osłonięty jest  
gąsiorami, wokół których często zalega 
śnieg, co przy niższych nachyleniach 

dachów powoduje zasłonięcie wylotu 
z przestrzeni wentylacyjnych

pokrycie dachowe
wierzchnia, ostateczna, warstwa  
przegrody dachowej (  stropodachu) 
trwale zabezpieczająca i  chroniąca  
konstrukcję dachu i cały budynek przed 
wpływami warunków atmosferycznych. 
W  dachach pochyłych spełniająca rów-
nież wymogi estetyczne. W  pokryciach 
układanych na  łatach składa się z:  
pokrycia wstępnego (  warstwy wstęp-
nego krycia) i z   pokrycia zasadniczego

pokrycie wentylowane
pokrycie leżące na  łatach z przestrze-
nią wentylacyjną otwartą dla powietrza 
atmosferycznego (z  wlotem i  wylotem), 
utworzoną przez  kontrłaty. W  da-
chach z   warstwą wstępnego krycia 
w postaci  MWK przestrzeń utworzona 
przez kontrłaty zapewnia osuszanie  
termoizolacji, konstrukcji dachu i  po-
krycia na takich samych zasadach jak  
wentylacja dachów. W dachach z innymi 
warstwami wstępnymi (  FWK,  dach 
spodni) szczelina wentylacyjna pod po-
kryciem osusza tylko samo pokrycie i   
ołatowanie. W przestrzeni wentylacyjnej 
pod pokryciem ruch powietrza jest na-
turalny, a  jedynie w  skomplikowanych 
konstrukcjach wymuszony

pokrycie wstępne
warstwa układana na dachu pochyłym 
przed położeniem właściwego, docelo-
wego  pokrycia zasadniczego w  celu 
jego uszczelnienia. Pokryciem wstęp-
nym może być:  folia wstępnego krycia 
(FWK),  membrana wstępnego krycia 
(MWK), specjalne płyty drewnopochod-

O P
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ne, deski układane na zakład lub  papa 
podkładowa na  poszyciu

pokrycie zasadnicze
wierzchnia, ostateczna część dachu po-
chyłego, spełniająca wymogi estetyczne 
warstwa  pokrycia dachowego, odpiera-
jąca działania warunków atmosferycznych: 
opadów, temperatury i  promieniowania 
słonecznego (UV)

policzek
boczna ściana lukarny. Zobacz:  kosz po-
liczkowy

połać dachowa 
nachylona powierzchnia dachu określo-
na granicami utworzonymi przez jej brze-
gi w postaci:  okapu na dole spadku,  
kalenicy na górze spadku i   szczytami,  
narożami lub  koszami na bokach. Szczy-
ty połaci występują, gdy połać nie łączy 
się z  innymi częściami dachu na bokach,  
a naroża i kosze są połączeniami z sąsied-
nimi połaciami tworzącymi odpowiednio 
kąt wypukły (naroże) i  wklęsły (kosz). Ka-
lenica jest najwyżej położoną krawędzią 
połaci i  też jest najczęściej połączeniem 
dwóch sąsiadujących ze sobą powierzchni, 
które tworzą kąt rozwarty (dach dwuspado-
wy). Gdy kalenica nie jest wspólną krawę-
dzią dla dwóch połaci, to dach nazywany 
jest pulpitowym (i może składać się z kilku 
nie stykających się pulpitów)

pomost kominiarski
mocno wydłużona  ława kominiarska

portal
w architekturze ozdobne obramienie drzwi 
wejściowych w  kościołach, pałacach, ra-
tuszach, kamienicach – również drzwi we-

wnętrznych. Element często wymagający 
pokrycia  obróbką blacharską

portki
elementy uzupełniające  pokrycia da-
chowego, na przykład  trójnik gąsiora 
lub dachówka przejściowa stosowana na 
połaciach stożkowych korygująca zmienną 
szerokość rzędów 

poszycie 
jest to podłoże konstrukcyjne przeznaczo-
ne tylko lub głównie do podtrzymania  
pokrycia dachu. Poszycia możemy podzie-
lić na: drewniane (deski, sklejka, płyty OSB) 
lub żelbetowe (płytki korytkowe). Poszycie 
stanowi podłoże nośne dla pokrycia i od-
dziela je od konstrukcji oraz przestrzeni 
lub  szczeliny wentylacyjnej (dach wen-
tylowany). Poszycie może też służyć jako 
podłoże dla  warstwy wstępnego krycia 
(papa na deskowaniu) uszczelniającej po-
krycia leżące na  ołatowaniu. W skrajnych 
przypadkach poszycie może być warstwą 
wstępnego krycia, na przykład deski o jed-
nakowej szerokości układane na zakład, 
mocowane do  krokwi (bez papy)

powłoka antykondensacyjna 
gruba powłoka lub włóknina ułożona od 
spodniej stronie blach fałdowych potrafią-
ca wchłonąć, a następnie oddać wodę wy-
kraplającą się z pary wodnej, składająca się 
z mieszanki porowatego granulatu

powłoka wygłuszająca 
gruba powłoka wykonana na bazie żywicy 
syntetycznej lub  bitumu, tłumiąca dźwię-
ki powstałe na skutek drgania arkuszy  
blach

półdachówka
dachówka połówkowa. Wielu producentów 

 dachówek betonowych produkuje swo-
je podstawowe dachówki w formie dwóch 
fal na jednej dachówce. Uzupełnieniem 
systemu są właśnie półdachówki, czy też 
dachówki połówkowe, które są pojedynczą 
falą i mają dokładnie połowę szerokości da-
chówki podstawowej. Dachówki połówko-
we produkowane są również w zestawach 

 dachówek ceramicznych, na przykład 
w karpiówkach (nazywanych połówkami), 
marsylkach. Zobacz:  dachówki funkcyjne 

przebicie dachowe
elementy wyposażenia  dachu przecina-
jące powierzchnię połaci dachu, na przy-
kład wpusty dachowe, kominy, rury wen-
tylacyjne, przejścia antenowe lub przyłączy 
instalacji fotowoltaicznej lub solarnej

przegroda dachowa
przegroda budowlana dachu, komplet ele-
mentów, z których zbudowany jest gotowy 
dach budynku. Składa się z  pokrycia da-
chowego na zewnątrz,  konstrukcji dachu 
i jego  termoizolacji wraz z   paroizolacją 
i wykładziną wewnętrzną (na przykład płytą 
gipsowo-kartonową). Ostatnio coraz czę-
ściej stosuje się zamiennik w postaci poję-
cia  stropodach

przejście
1. przejście na stożku. Miejsce na stożku po-
krywanym  dachówką karpiówką, gdzie 
rząd dachówek zwężonych do połowy sze-
rokości nominalnej przykrywane są następ-
nym rzędem dachówek o szerokości nomi-
nalnej,  dachówka przejściowa;
2. element pokrycia dachu służący do prze-
prowadzenia przez dach różnych instalacji 
– np. odpowietrzenia kanalizacji, wentyla-

cji, kabli anten i innych, dachowego syste-
mu odzyskiwania energii itp. 

przekładki termiczne
wykonane z  materiałów mrozoodpornych, 
odpornych na wilgoć, o wysokiej termoizo-
lacyjności przekładki montowane pomiędzy 
warstwą zewnętrzną i  wewnętrzną a  kon-
strukcją pośrednią, redukujące wymianę cie-
pła między dwiema warstwami konstrukcji

przekrycie
parametr mówiący o nasunięciu na siebie 
odpowiednich  dachówek karpiówek za-
równo w metodzie układania  w łuskę, jak 
i w metodzie układania  w koronkę. Dla 
krycia w łuskę jest to nasunięcie dachówek 
na te, które znajdują się dwa rzędy niżej. 
Dla krycie w koronkę jest to nasunięcie na 
siebie dwóch kolejnych rzędów spodnich. 
Parametr ten jest wyrażany w centymetrach 
i uzależniony od  kąta nachylenia dachu

przewiązanie
 wiązanie. Zobacz:  kosz przewiązany

przewiew 
zjawisko powstające w  szczelinach prze-
gród budowlanych na skutek różnicy ci-
śnień powietrza utworzonej dzięki różnicy 
temperatur występującej w  rozdzielonych 
pomieszczeniach oraz różnicy ciśnień wy-
wołanych oddziaływaniem wiatru. Na tej 
zasadzie nawet bardzo małą szparą (lub 
ich zespołem) w  przegrodzie może uciec 
bardzo dużo ciepła i  jednocześnie może 
skroplić się w niej duża ilość pary wodnej, 
ponieważ przy przepływie dużych ilości 
schładzanego powietrza pozbywa się ono 
pary wodnej w miejscu ochłodzenia

P P
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przypustnica
krokiewka umieszczona w  dolnej części 
krokwi, która zmienia w tej części kąt spad-
ku połaci dachowej 

punkt rosy
temperatura punktu rosy: w przypadku pary 
wodnej w  powietrzu jest to temperatura 
w której para wodna zawarta w powietrzu 
osiąga na skutek schładzania stan nasy-
cenia, a  poniżej tej temperatury staje się 
przesycona i skrapla się lub resublimuje

rąbek
zagięcie brzegów arkusza, czy też  format-
ki blachy na przykład w celu połączenia go 
z  inną podobnie zagiętą formatką. Rąbki 
można podzielić ogólnie na leżący lub sto-
jący, oraz pojedynczy lub podwójny. Meto-
da układania blachy  na rąbek. Zobacz:  
zwój,  na zwój 

regulator pary
jest to rodzaj  paroizolacji o pewnej niedu-
żej  paroprzepuszczalności stosowanej po 
wewnętrznej stronie przegrody dachowej 
(lub w ścianach). Dla folii określanych jako 
regulatory przepływu pary  współczynnik 
Sd zawiera się między 0,3 a 10 m. Regulatory 
przepływu pary nie blokują przepływu pary 
wodnej tak jak  folie paroizolacyjne (opóź-
niacze pary), a pozwalają na jej stopniowe 
przenikanie do  ocieplenia i  dalej przez 

 membranę wstępnego krycia. Regulato-
ry przepływu pary mogą być stosowane po 
wewnętrznej stronie przegrody dachowej, 
jedynie w  zestawieniu z  wysokoparoprze-
puszczalnymi membranami wstępnego kry-
cia. Regulatory pary ze względu na swoją 
niewielką  paroprzepuszczalność mogą 
być używane jako  wiatroizolacje w ścia-
nach po ich zewnętrznej stronie

rewizja
rewizja rury, czyszczak. Element  rury 
spustowej wyposażony na przykład w małe 
drzwiczki rewizyjne, dzięki którym możliwe 
jest czyszczenie rur spustowych bez ko-
nieczności ich demontażu. Rewizja bywa 
stosowana, gdy rury spustowe odprowa-
dzają wodę do kanalizacji

rozbijacz śniegu
 rozdzieracz śniegu 

rozdzieracz śniegu
rozbijacz śniegu, element mocowany na 

 pokryciu dachowym, mający za za-
danie rozdzielenie, rozdarcie, rozbicie 
zsuwającej się większej tafli śniegu na 
mniejsze i przez to mniej groźne kawał-
ki. Zobacz:  system przeciwśniegowy,  
stoper śniegowy,  płotek przeciwśnie-
gowy,  belka przeciwśniegowa,  za-
pora przeciwśniegowa

rozmierzanie dachu
prace polegające na sprawdzaniu przez  
dekarza wymiarów  dachu, przekątnych 
połaci i kątów prostych w narożnikach po-
łaci. Termin często tożsamy z   rozmierza-
nie łat

rozmierzanie łat
prace polegające na określeniu odstępów 
między poszczególnymi  łatami. W zależ-
ności od rodzaju  pokrycia dachowego 
odstępy między łatami mogą być niezmien-
ne, narzucone przez rodzaj pokrycia; lub 
zmienne na jednej połaci – ich określenie 
wymaga pewnych obliczeń

równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza 
(współczynnik Sd) 
parametr charakteryzuje właściwości dy-

fuzyjne (zdolność przepuszczania pary 
wodnej) warstwy materiału o  określonej 
grubości w ten sposób, że porównuje je do 
grubości warstwy powietrza, która stawia 
ten sam opór przepływowi pary wodnej 
co badany materiał. Stąd wymiarem tego 
współczynnika jest metr

rura spustowa
pionowy element systemu odprowadzenia 
wody z dachu. Rury spustowe montuje się 
do ścian budynku. Zobacz:  rynna,  pion

rybki
nożyce do  blachy wytwarzane przez jed-
nego z krajowych producentów. Nazwa po-
chodzi od niewielkiego charakterystyczne-
go znaku bitego na nożycach

rynajza
rodzaj uchwytu  rynny (dawniej  hak 
rynnowy wytwarzany rzemieślniczo); meta-
lowy hak z długiego płaskownika mocowa-
ny do  krokwi,  kontrłat lub specjalnego 
zestawu dwóch  łat 

rynhak
 hak rynnowy 

rynna
tym mianem określa się obecnie poziome 
elementy systemu odprowadzania wody 
z dachu montowane w   okapie. Dawniej 
cały system odprowadzenia wody z dachu 
nazywany był „orynnowaniem”, poziome 
elementy w okapie półrynnami, a pionowe 
rury właśnie rynnami. Kiedyś wytwarzane 
były rzemieślniczo, dziś prefabrykowane 
z różnych materiałów i o różnych przekro-
jach. Funkcjonują też inne pojęcia okre-
ślane jako rynny, np.  rynna koszowa,  
rynna szczytowa,  rynna przyścienna. Zo-

bacz:  rura spustowa,  kosz,  szczyt,  
wieszać rynny,  hak rynnowy 

rynna koszowa
element metalowy lub z PVC nazywany  
koszem,  obróbka blacharska w miejscu 
łączenia dwóch połaci dachowych, przeni-
kających się pod kątem mniejszym niż 1800 
(połączenie wklęsłe) 

rynna przyścienna
rynienka przyścienna, obróbka blacharska 
wykonana na połączeniu połaci ze ścia-
ną (na przykład boczną ścianą  lukarny) 
w ten sposób, że część tejże obróbki wsu-
nięta jest pod pokrycie dachowe tworząc 
rodzaj rynienki

rynna szczytowa
rynienka szczytowa,  obróbka blacharska 
wykonana w   szczycie pokrycia pełniąca 
funkcję wiatrówki i  wchodząca częściowo 
pod pokrycie tworząc rodzaj rynienki

rysie
wystające ozdobnie rzeźbione elementy  
stropów drewnianych

rzygacz
gargulec, plwacz. Jest to wysunięte przed 
lico muru zakończenie  rynny, służące do 
ochrony ściany przed zawilgoceniem. Hi-
storycznie rzygacze przyjmowały kształty 
głów zwierząt i figur z baśni. Obecnie jest to 
raczej kolankowe ujście z   wylotu rynny, 
ze  sztucera, gdy nie stosuje się  rur spu-
stowych. Czasem element zdobiony

saksonka
dachówka karpiówka saksońska. Rodzaj, 
forma  dachówki karpiówki 

P P
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salmiak
związek chemiczny mający postać proszku 
lub postać stałą, służący do czyszczenia 
miedzianych  grotów lutownic z tlenków

siatka rynny
siatka zabezpieczająca. Element systemu 
rynnowego uniemożliwiający wpadanie do 

 rynien liści i innych zanieczyszczeń

sito rynny 
 koszyk rynny 

sklepienie
przekrycie wnętrza budynku o  przekroju 
krzywoliniowym, wykonane z  drewna, ka-
mienia, betonu, szkła lub metalu. Sklepie-
nia przyjmują różne formy

sochy
słupy z  rozwidleniem u  góry umieszczone 
w   szczytach dachów, na których układa-
no poziomo  ślęmię. Zobacz:  typy da-
chów (dachy sochowe)
 
spad
1. w  systemie rynnowym termin używany 
czasem jako tożsamy z   pion,  rura spu-
stowa;
2. w systemie rynnowym  spadek rynny;
3. w geometrii dachu  spadek dachu 

spadek dachu
pojęcie używane zamiennie z  nachylenie 
dachu, nachylenie połaci. Spadek dachu 
wyrażony jest raczej jako stosunek procen-
towy na przykład rzutu pionowego  krokwi 
do rzutu poziomego tejże krokwi niż w stop-
niach. Zwrócić trzeba uwagę, że na jednym 
dachu połacie mogą mieć różne spadki, 
różne nachylenia. Zobacz:  nachylenie da-
chu,  kąt nachylenia połaci dachowej

spadek rynny
pochylenie, z  jakim montuje się  rynny, 
aby umożliwić spływanie wody w kierunku 

 wylotu rynny. Jest to spadek podłużny, 
wzdłużny. Rynna powinna mieć także spa-
dek poprzeczny, czyli krawędź wewnętrzna 
powinna być nieco wyżej niż krawędź ze-
wnętrzna

spinka do dachówki
 klamra do dachówki 

stal
stop  żelaza z węglem (do 2,06% C) i inny-
mi pierwiastkami; obrabialny plastycznie, 
otrzymywany w  procesach stalowniczych 
w  stanie ciekłym. Różna zawartość węgla 
i  różne dodatki innych pierwiastków po-
wodują to, że stal uzyskuje różne, żądane 
własności, najczęściej mechaniczne, tech-
nologiczne, elektryczne, magnetyczne, che-
miczne. Ze stali wytwarza się między innymi 
różne  blachy

stal nierdzewna
 stal odporna na działanie czynników 

atmosferycznych i  agresywnych związków 
chemicznych o  podwyższonej zawartości 
chromu 12-25%

stal węglowa
 stal, której zawartość węgla określa jej 

charakterystyki. Podwyższona zawartość 
węgla w stali wpływa zarówno na nierdzew-
ność, jak i kruchość

stolec
słup stolcowy, zazwyczaj pionowy słup 
wspierający na przykład  płatwie, ele-
ment  więźby dachowej

stoper śniegowy
niewielki element (nadlew na dachówce 
lub kształtka z blachy) montowany w więk-
szych ilościach równomiernie na całej  
połaci dachu w celu utrzymania śniegu na 
całej powierzchni dachu i  zapobiegania 
przed zsuwaniem się śniegu. Zobacz:  sys-
tem przeciwśniegowy,  rozdzieracz śniegu, 

 płotek przeciwśniegowy,  belka przeci-
wśniegowa

stopień kominiarski
niewielki płaski element wielkości stopy, 
czy buta montowany poziomo na pochyłym 

 pokryciu dachowym przy pomocy odpo-
wiedniego wspornika (analogicznie jak  
wspornik ławy kominiarskiej, czy  wspor-
nik pomostu kominiarskiego). Stopnie sto-
sowane są w takich miejscach, aby dojść po 
nich na przykład od  wyłazu dachowego 
do komina, do  ławy kominiarskiej. Zo-
bacz:  komunikacja dachowa,  ława ko-
miniarska,  pomost kominiarski

stopnie szczelności 
skala działań zmierzających do lepszego 
uszczelnienia pokrycia dachów pochyłych. 
Najwyższą szczelność uzyskuje się, gdy war-
stwą wstępną jest  dach spodni. Jeżeli po-
kryciem jest dachówka, to stosuje się stop-
nie zaproponowane w Regułach Dekarskich 
wzorowanych na Regułach Niemieckiego 
Związku Dekarzy. W  tym samym celu uży-
wa się sformułowania  klasy szczelności 
(w Regułach Niemieckiego Związku Dekarzy)

strop
poziomy element konstrukcyjny oddziela-
jący poszczególne kondygnacje budynku. 
Strop przenosi obciążenia na pionowe ele-
menty takie jak ściany lub słupy. Na jego 
górnej powierzchni układana jest podłoga, 

a  dolna powierzchnia, jeżeli jest pokryta 
tynkiem, tworzy sufit. Sufity mogą też być 
oddzielnymi podwieszanymi konstrukcjami

stropodach
 strop nad ostatnią kondygnacją pełniący 

jednocześnie funkcję  dachu

stropodach dwudzielny
ma wentylowaną przestrzeń powietrzną 
między ocieplonym  stropem a konstruk-
cją pokrycia dachowego. Może być przeła-
zowy lub nieprzełazowy

stropodach odpowietrzany
od  stropodachu pełnego różni się tym, 
że pod warstwą pokrycia znajduje się 
warstwa odpowietrzająca w  postaci ka-
nalików utworzonych przez zastosowa-
nie papy perforowanej lub zastosowano 
papę klejoną niecałopowierzchniowo  
z kanalikami odpowietrzającymi

stropodach pełny (niewentylowany)
ma wszystkie warstwy konstrukcyjne całko-
wicie przylegające do siebie. Na warstwie 
nośnej ułożone są bezpośrednio  paro-
izolacja,  termoizolacja oraz pokrycie

stropodach szczelinowy
konstrukcja, w której nad warstwą ociepla-
jącą ułożoną na konstrukcji nośnej, pod 
pokryciem dachowym znajdują się szcze-
liny powietrzne połączone z  powietrzem 
zewnętrznym

stropodach wentylowany
 stropodach, w  którym wykonstruowa-

na jest przestrzeń umożliwiająca przepływ 
powietrza między warstwą  termoizolacji 
a   pokryciem dachu

R R

salmiak stropodach wentylowany
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strug
narzędzie do strugania 

strzecha
rodzaj  pokrycia dachowego ze słomy lub 
trzciny jeziornej

strzecha budowlana
pierwotnie warsztat. Później przyjęła for-
mę wspólnoty budowniczych i kamieniarzy 
pracujących przy wznoszeniu kościołów 
w okresie średniowiecza. Strzechy budow-
lane zostały stopniowo wyparte przez  
cechy

stylisko
drewniany podłużny uchwyt narzędzia 
ręcznego, na przykład stylisko siekiery

sygnaturka
wysmukła wieżyczka na kalenicy dachu. 
Niekiedy zastępowała wieżę na skrzyżowa-
niu naw

system przeciwśniegowy
system różnych elementów montowa-
nych na  pokryciu dachowym, mający 
na celu rozdrobnienie zsuwających się 
płatów śniegu lub zatrzymanie śniegu na 
dachu. Zobacz:  płotek przeciwśniego-
wy,  belka przeciwśniegowa,  rozdzie-
racz śniegu,  stoper śniegowy,  zapora 
przeciwśniegowa 

szar
pas  blachy z uformowanymi krawędziami 
bocznymi stosowany w  technologii krycia 
dachów lub elewacji na  rąbek stojący 
pojedynczy lub podwójny 

szczelina w kalenicy
szczelina w   warstwie wstępnego kry-

cia, wykonana przez takie jej ułożenie jej 
krawędzi, które nie dochodzi do linii  
kalenicy wyznaczonej przez  krokwie. 
Pozostawiona w kalenicy w celu realizacji 
wylotu  Szczelin wentylacyjnych utwo-
rzonych pod warstwą wstępnego krycia 
typu FWK i   papa na  poszyciu obu są-
siadujących połaci. Stosowana pod war-
stwami niskoparoprzepuszczalnymi

szczelina w okapie
wlot do przestrzeni wentylacyjnej w   oka-
pie. Jest to podłużny otwór wlotowy w oka-
pie umożliwiający wprowadzenie powietrza 
do  szczeliny wentylacyjnej między  po-
kryciem dachowym a   warstwą wstępne-
go krycia lub między termoizolację a war-
stwę wstępnego krycia. Według DIN 4108-3 
szczelina w okapie musi spełniać następu-
jący warunek: jej powierzchnia powinna 
stanowić 0,2% powierzchni dachu nad nią, 
ale nie mniej niż 200 cm2 na każdy metr bie-
żący okapu

szczelina wentylacyjna
przestrzeń między  pokryciem dachowym 
a   warstwą wstępnego krycia (na przykład 

 folią wstępnego krycia lub membraną 
wstępnego krycia). Także przestrzeń między 

 warstwą wstępnego krycia (na przykład 
 folią wstępnego krycia) a   termoizola-

cją ułożoną między  krokwiami

szczelina wlotowa
 szczelina w okapie; wlot do przestrzeni 

wentylacyjnej w okapie lub w innym miej-
scu 

szczotka kalenicy
rodzaj  uszczelki kalenicy 

szczyt
1. trójkątna ściana ujęta krawędziami po-
łaci dachu dwuspadowego. Także trójkątne 
zwieńczenie dekoracyjne elewacji lub jej 
fragmentu, na przykład okna, portalu;
2. krawędź połaci dachowej wysuniętej nad 
szczytem budynku, nad ścianą szczytową

szelajza
szelajz,  kowadełko dekarskie 

szkliwo
 glazura 

sztucer
 wylot rynny

ślemię
belka kalenicowa podpierająca  kluczyny 
w dachu sochowym

ślegi
poziome belki łączące szczyty dachu ślego-
wego. Zobacz:  typy dachów 

taśma kalenicowa
elastyczna taśma rozwijana z  rolki  
o szerokościach od około 24 cm do około 
40 cm i  montowana na  kalenicach i   
grzbietach pod gąsiorami. Spełnia z  jed-
nej strony funkcję uszczelnienia, z drugiej 
funkcję wentylacyjną. Taśmy te wykonywa-
ne są z  różnych materiałów i  lakierowane 
są w różnych kolorach. Zobacz:  uszczelka 
kalenicy

taśma kominowa
elastyczna taśma rozwijana z rolki o szero-
kości około 30 cm, wykonana na przykład 
z   aluminium,  ołowiu, i podklejona od 
spodu specjalnym klejem. Służąca do obro-
bienia, oklejenia połączenia pokrycia da-

chu i kominów, ale także połączeń pokrycia 
ze ścianami, czy podobnych zastosowań. 
Spotyka się także grubsze i szersze taśmy 
ołowiane bez kleju, które mają podobne 
i jeszcze szersze zastosowania. Taśmy te la-
kierowane są na różne kolory

taśma wentylacyjna
element osłaniający wlot lub wylot  
z  przestrzeni wentylacyjnej. Zobacz:  ta-
śma kalenicowa,  uszczelka kalenicy,   
taśma wentylacyjna okapu

taśma wentylacyjna okapu
element zabezpieczający szczelinę wenty-
lacyjną w okapie usytuowaną pod rynną 
między kontrłatami

termoizolacja 
izolacja termiczna, ocieplenie; materiał izo-
lujący przegrody budowlane przed uciecz-
ką ciepła. W  dachach najczęściej stosuje 
się w tym celu: wełny mineralne (skalne lub 
szklane), styropiany (polistyren ekspando-
wany EPS), polistyren ekstrudowany (XPS), 
pianki poliuretanowe (PUR), pianki poliiza-
cyjanodurowe (PIR); rzadziej wełny drzew-
ne, szkło spienione

topnik
związek chemiczny (na przykład roztwór 
kwasu solnego z różnymi dodatkami) w po-
staci płynnej, w postaci pasty, lub w postaci 
stałej. Topnik poprawia rozpływanie  lu-
towia po powierzchniach lutowanych. Zo-
bacz:  lutowanie

transept
w budowlach sakralnych: nawa poprzeczna 
lub krzyżowa prostopadła do głównej osi 
budowli usytuowana pomiędzy prezbite-
rium a nawą główną

S S

strug transept
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trójnik gąsiora
zwyczajowo  portki. Element umożliwia-
jący połączenie trzech  gąsiorów w miej-
scu przecięcia się  kalenicy i  dwóch  
grzbietów. Występuje na przykład w dachu 
kopertowym. Zobacz:  formy dachów,  
czwórnik gąsiora

trójnik rury
element umożliwiający połączenie 
dwóch biegnących obok siebie  rur 
spustowych wychodzących z  dwóch  

 sztucerów w jedną

typy dachów
z  historycznego punktu widzenia można 
mówić o trzech typach dachów skośnych: 
1. najbardziej prymitywne były dachy ślego-
we, charakteryzujące się niezwykle prostą 
konstrukcją. W  dachu ślegowym elemen-
tami nośnymi były jedynie poziome belki, 
wsparte na ścianach szczytowych i  zwane 

 ślegami; 
2. dachy sochowe natomiast to kon-
strukcja składająca się z  trzech elemen-
tów. Na pionowych  sochach opartych 
na ziemi i  umieszczonych w  szczytach 
budynku, opierało się poziome  śle-
mię wyznaczające linię kalenicy. Na nim  
z  kolei oraz na zrębie ścian wspierały się  

 kluczyny. Odmianą tego typu dachu był 
dach półsochowy, w którym krótka socha 
opierała się na zrębie ściany szczytowej; 
3. współczesne dachy krokwiowe, które 
przybierają najrozmaitsze kształty wywodzą 
się z idei ustawianych koło siebie nośnych 
i  sztywnych elementów konstrukcyjnych 
o kształcie trójkątnym, na które składały się 
dwie krokwie i belka stropowa (czy legar), 
które były oparte na zrębie ścian

typy dachówek betonowych
dachówki esówki – nazywane tak są  
z  powodu ich charakterystycznego prze-
kroju poprzecznego przypominającego 
bardziej lub mniej pochyłą literkę S. Produ-
kowane są w dwóch zasadniczych formach, 
mianowicie na jednej dachówce znajdują 
się dwie fale lub jedna fala (nie należy tu 
mylić ich z   półdachówkami). Większość 
produktów betonowych ma jednak formę 
dwóch fal na jednej dachówce, dlatego czę-
sto nazywane są „podwójnymi esówkami”. 
Do tego typu zaliczyć należy także dachówki 
o fali symetrycznej, sinusoidalnej. Pierwo-
wzorem są dla nich z pewnością ceramicz-
ne dachówki „esówki” czy też „holenderki”;
dachówki rzymskie – ten typ nazywany tak 
jest z  powodu zbliżonego wzoru do cera-
micznych dachówek rzymskich, nazywa-
nych inaczej holenderkami płaskimi. Na 
tego typu dachówkach betonowych wyróż-
nić można wyraźne części płaskie i  garby. 
Forma pojedynczej betonowej dachówki 
rzymskiej ma dwie fale, dwa moduły. Z tego 
też powodu nazywana bywa dachówką po-
dwójną rzymską;
inne typy – wyżej wymienione typy dachó-
wek betonowych to zdecydowanie najpo-
pularniejsze produkty. Oczywiście spotkać 
można dachówki betonowe stylizowane 
na masywne dachówki klasztorne, czy też 
na dachówki mnich-mniszka, oraz stylizo-
wane na dachówki marsylki i  karpiówki. 
Produkowane są także dachówki betonowe 
o  kształtach nowoczesnych. Na przykład 
całkowicie płaskich lub wręcz przeciwnie 
o dość fantazyjnych falach
Zobacz:  typy dachówek ceramicznych 

typy dachówek ceramicznych
dachówki karpiówki – jest to najstar-
sza forma dachówki ceramicznej. Jak 

podają źródła archeologiczne znana 
jest od około 5000 lat. Najbardziej po-
pularny obecnie model to dachów-
ka o  szerokości 18 cm, długości 38 cm  
i o zaokrąglonym u dołu wykroju. Oczywi-
ście jest cała gama najróżniejszych modeli 
karpiówek. Są dachówki karpiówki o  róż-
nych  wykrojach. Są karpiówki o różnych 
wymiarach – na przykład malutka dachów-
ka wieżowa. Są w końcu dachówki o profilo-
wanej powierzchni – na przykład karpiówki 
berlińskie. Ale zawsze jest to karpiówka. 
Połać dachu w  karpiówce układać można 
na dwa sposoby. Jedna metoda to pokrycie 
„w łuskę”, gdzie każdy rząd dachówek wisi 
na pojedynczej łacie. Druga to „w koronkę”, 
gdzie na jednej łacie wiszą dwa rzędy da-
chówki przesunięte względem siebie o pół 
dachówki;
dachówki holenderki – dachówka holen-
derka jest też nazywana dachówkę „esów-
ką” z racji jej charakterystycznego przekroju 
poprzecznego przypominającego literkę S. 
Najstarsza forma tej dachówki pozbawiona 
jest tzw. zamków i ta właśnie częściej nazy-
wana jest esówką;
dachówki holenderki płaskie – ten typ 
nazywany bywa również dachówką rzym-
ską. Jest to spłaszczona forma dachówki 
holenderki z wyraźnymi zamkami. W zależ-
ności od konkretnego producenta, czy też 
modelu dachówki, inne są proporcje części 
wypłaszczonej (bądź zupełnie płaskiej) oraz 
wypukłej fali;
dachówki marsylki – dachówki marsylki 
nazywane bywają także dachówkami falso-
wymi, czy też falsowymi z podwójną muldą. 
Jest to jeden z najstarszych typów dachó-
wek zakładkowych. Charakteryzują się dwo-
ma równoległymi wgłębieniami;
dachówki suwakowe – dachówki te nazy-
wane są też reńskimi, bądź renowacyjny-

mi. Ich cechą wspólną jest wyjątkowo duża 
tolerancja nasuwania jednej dachówki na 
drugą. Są to dachówki o  lekko wklęsłym 
profilu;
dachówki romańskie -– dachówkami śród-
ziemnomorskimi, toskańskimi czy też grec-
kimi. Przyrównując je do holenderek pła-
skich można powiedzieć, że charakteryzują 
się wąską i płaską częścią środkową, oraz 
wyraźnym, ostro zarysowanym wysokim 
wysklepieniem fali;
dachówki zabytkowe – tutaj zakwalifiko-
wać można kilka podtypów produkowa-
nych nie tak masowo jak pozostałe grupy. 
W  grupie tej znaleźć się muszą na przy-
kład klasyczne dwuczęściowe dachówki 
mnich-mniszka, oraz masywne i  ciężkie 
dachówki klasztorne (będące jakby połą-
czeniem mnicha z  mniszką). Jest oczywi-
ście cała masa kształtów dachówek wy-
twarzanych na zamówienie na odnawiane 
pojedyncze zabytkowe dachy. Do tej grupy  
z  powodzeniem zakwalifikować można by 
również karpiówki, marsylki, czy holender-
ki, ale one tworzą odrębne duże grupy;
dachówki płaskie – dachówki z  zamkami, 
ale bez fal i  innych profili, o  powierzchni 
zbliżonej do płaszczyzny 

tytan
Titanium, symbol chemiczny Ti, liczba ato-
mowa 22, masa atomowa 47,88 , tempera-
tura topnienia 1660OC. Lekki metal odporny 
na czynniki atmosferyczne. Tytan stosowa-
ny jest między innymi jako dodatek uszla-
chetniający do  stali i   cynku, ale także 
w chirurgii jako elementy zastępujące ubyt-
ki kostne

tytan-cynk
to potoczna nazwa  blachy cynkowej 
z dodatkiem  miedzi (Cu do 1%) i   tytanu 

S S

trójnik gąsiora tytan
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(Ti do 0,2%). Dodatek tytanu i miedzi pod-
nosi trwałość i poprawia własności blachy 
cynkowej. Poprawniej byłoby je nazywać 
blachami cynkowo-tytanowymi 

uchwyt rynny
  hak rynnowy lub  rynhak czy  rynajza

uszczelka kalenicy
element spełniający z jednej strony funkcję 
uszczelniającą, a z drugiej funkcję wentyla-
cyjną. Montuje się go pod gąsiorem na  
kalenicy. Produkuje się uszczelki kalenicy 
wykonane z  metalu, tworzyw sztucznych 
oraz w technikach mieszanych. Odpowied-
niej konstrukcji uszczelki kalenicy stosuje 
się także w  przypadku  dachówki bi-
tumicznej, czy  łupka. Zo bacz:  taśma 
kalenicowa

uszczelka kosza
 gąbka kosza 

w karo
jeden ze sposobów krycia dachu  blachą. 
Ten sposób krycia wykonuje się zwłaszcza 
z blach szlachetnych

w kopertę
sposób ukształtowania blach obróbkowych 
zwłaszcza w   okapie i   szczycie polega-
jące na lekkim wygięciu przygotowanego 
fragmentu arkusza,  formatki wzdłuż obu 
przekątnych

w koronkę
jeden ze sposobów podwójnego układania 

 dachówki karpiówki. Na jednej  łacie 
leżą dwie warstwy dachówki

w łuskę
1. jeden ze sposobów podwójnego ukła-

dania  dachówki karpiówki. Na jednej  
łacie (w rozstawie zmniejszonym o połowę) 
leży jedna warstwa dachówki; 
2. jeden ze sposobów krycia dachu blachą

waserlaza
rynienka przy obróbce odprowadzająca 
wodę 

warstwa rozdzielająca
warstwa powierzchniowo oddzielająca 
warstwy uszczelniającej od stykających się 
z nią elementów budowlanych lub innych 
warstw

warstwa wstępnego krycia
element składowy pokrycia dachu po-
chyłego będący uszczelnieniem  po-
krycia zasadniczego (znajduje się pod 
nim). Wstępne krycie może zabezpieczać 
budynek przez dłuższy czas (na przy-
kład papa ułożona na deskach), lub tylko 
na czas układania właściwego zasadni-
czego pokrycia dachowego (na przykład  

 folia wstępnego krycia)

wentylacja dachu
termin obejmujący połączone ze sobą 
przestrzenie i  szczeliny wykonane w   
konstrukcji dachu w celu ciągłego usuwa-
nia z niego wilgoci za pomocą przepływa-
jącego w  tych przestrzeniach powietrza. 
Zasadniczo określenie to dotyczy dwóch 
niezależnych zagadnień technicznych:  

 pokrycia wentylowanego oraz  dachu 
wentylowanego

wentylacja pokrycia dachowego
 pokrycie wentylowane. Sposób ułoże-

nia  pokrycia zasadniczego, w  którym 
pod nim i nad  warstwą wstępnego kry-
cia możliwy jest stały przepływ powietrza 

wentylującego. Sposób ten wymaga ta-
kich rozwiązań technicznych, aby moż-
liwy był ciągły przepływ powietrza od  

 okapu do  kalenicy

wiatroizolacja
1. materiał zabezpieczający przed powsta-
waniem  przewiewu w  przegrodzie bu-
dowlanej; 
2. materiał osłaniający termoizolację ścian 
szkieletowych od zewnątrz przed podwie-
wanymi przez wiatr opadami atmosferycz-
nymi; termin bardziej prawidłowy niż  
folia wiatroizolacyjna, ponieważ wiatro-
izolacje produkuje się najczęściej na bazie 
różnego rodzaju włóknin 

wiatrownica
1. drewniana deska lub łata ukośnie moco-
wana do  krokwi od spodu. Jej zadaniem 
jest usztywnienie konstrukcji więźby da-
chowej w  kierunku podłużnym. Zapewnia 
współpracę wiązarów przy obciążeniu wia-
trem
2. wiatrówka;  obróbka blacharska  
w   szczycie dachu

wiązanie
przewiązanie. W dekarstwie sposób przesu-
nięcia dachówek w rzędzie wyższym wzglę-
dem dachówek w rzędzie niższym. Sposób, 
w jaki układają się  fugi między dachów-
kami. Termin dotyczy przede wszystkim  
dachówek karpiówek, ale także niektórych 

 dachówek zakładkowych. Zobacz:  kosz 
przewiązany

wieszać piony
montować na budynku, na ścianach  

 rury spustowe

wieszać rynny
montować na dachu  rynny

więźba
więźba dachowa, drewniana konstrukcja 
nośna  dachu, na której układane jest  

 pokrycie dachowe. Pojęcie więźby dacho-
wej dotyczy dachów krokwiowych (i płatwio-
wych będących pewną odmianą dachów 
krokwiowych). Więźba dachowa wykony-
wana jest przez  cieśli. Konstrukcja dachu 
krokwiowego dzięki swojej uniwersalności, 
zwięzłej budowie i sztywności umożliwiła na 
przestrzeni wieków powstanie wielu różnych 
architektonicznych  form dachów. Zobacz:  

 typy dachów

winda
winda dekarska. Urządzenie służące do 
transportu materiałów na dach. Winda jest 
urządzeniem transportu pionowego. Win-
da w zależności od rozwiązań technicznych  
i gabarytów ma napęd elektryczny lub spa-
linowy. Mniejsze windy elektryczne o wysię-
gu kilkunastu metrów są rozbieralne na ele-
menty i mogą być przewożone na przykład 
na niewielkiej przyczepce. Większe windy  
o napędzie spalinowym i wysięgu rzędu 30 
metrów są urządzeniami samonośnymi, 
zbudowanymi na podwoziu przyczepy sa-
mochodowej

wióry dachowe
 wióry osikowe 

wióry osikowe
pokrycie z  niewielkich elementów wyko-
nanych ze świeżo ściętej osiki. Pojedynczy 
wiór ma szerokość około 8-10 cm, długość 
około 30 cm i grubość 5 mm. Wióry prze-
znaczone na na przykład  grzbiety mają 
nieco większe rozmiary

T T

tytan-cynk winda
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wodoszczelność
zdolność materiału do nieprzepuszczania 
wody. Termin szczególnie dotyczy  folii 
wstępnego krycia i   membran wstępnego 
krycia 

wole oko
oeil-de-boeuf, małe okrągłe, lub eliptyczne 
pionowe okno w połaci dachowej, lukarna 
typu wole oko (zobacz:  lukarna). Wystę-
powało szczególnie w  architekturze baro-
ku. Współcześnie oznacza okienko dacho-
we pokryte „wyprofilowanym” pokryciem  
dachowym tak, że nie traci ono ciągłości 
wzdłuż szerokości krycia (w dachu nie ma 
ścianek bocznych tworzących okno tak jak  
w lukarnie)

wózek połaciowy
niewielka platforma z  ruchomymi rolkami 
poruszająca się po łatach. Na wózku poła-
ciowym dachówki są rozwożone poziomo 
po połaciach dachu. Wózek służy więc do 
poziomego transportu dachówek po poła-
ciach dachu

wprawiać
wstawiać coś, wmontowywać, osadzać. 
Wprawiać okna w dach

wróblówka
 grzebień okapu

wspornik krokwiowy
w systemie rynnowym element umożliwia-
jący mocowanie niektórych rodzajów  ha-
ków rynnowych do końców  krokwi

wspornik łaty kalenicowej
wspornik łaty, wspornik łaty grzbietowej. 
Element umożliwiający montaż i  wyrów-
nanie  łaty w   kalenicy i na  grzbie-

cie. Wspornik łaty kalenicowej może być 
np. rozginany lub wbijany. Zobacz:  łata 
kalenicowa

wspornik ławy kominiarskiej
jest to element, na którym opiera się  
ława kominiarska lub  pomost komi-
niarski, i  który umożliwia poziome zamo-
cowanie ławy lub pomostu. Wspornik ławy 
kominiarskiej opiera się na dachówce lub 
dachówkach i montowany jest do łaty pod 
dachówką. W niektórych systemach pokryć 
dachowych aluminiowy wspornik ławy ko-
miniarskiej jest zintegrowany z  aluminio-
wym odlewem dachówki

wspornik płotka przeciwśniegowego
jest to element, na którym opiera się  
płotek przeciwśniegowy. Wspornik płotka 
przeciwśniegowego opiera się na dachówce 
lub dachówkach i montowany jest do  łaty 
pod dachówką. W niektórych systemach po-
kryć dachowych aluminiowy wspornik płot-
ka przeciwśniegowego jest zintegrowany 
z aluminiowym odlewem dachówki

wspornik rury
element umożliwiający montaż  rury spu-
stowej poprzez  obejmę rury bezpośred-
nio do ściany. Zazwyczaj wyposażony w ko-
łek rozporowy

współczynnik Sd

 równoważna (ekwiwalentna, odpowia-
dająca) dyfuzyjnie grubość powietrza – 
współczynnik porównujący opór dyfuzyjny 
opisywanego materiału do oporu powietrza 
o określonej grubości. Współczynnik Sd wy-
rażany jest w  metrach. Określa własności 
dyfuzyjne materiału przez porównanie jego 
oporu dla cząsteczek pary wodnej. Do opo-
ru, jaki stawia tym cząsteczkom powietrze

wydra
wycięty rowek w murze, w kominie, w który 
wsuwa się  obróbkę blacharską. Dawniej 
był wykuwany, czy też wydzierany, i  stąd 
prawdopodobnie nazwa. Zobacz:  na wydrę 

wykrój dachówki karpiówki
sposób wykrojenia  dachówek karpió-
wek. Dotyczy dolnej krawędzi dachówki 
karpiówki (wykrój półokrągły, łukowy, go-
tycki, prosty i inne) oraz wielkości pojedyn-
czej karpiówki (wykrój wieżowy) 

wykusz
zamknięta dobudówka przy  fasadzie 
albo narożniku domu. Konstrukcja prze-
ważnie nadwieszona. Może mieć wysokość 
kilku kondygnacji

wylewka
w dekarstwie jest to rodzaj  kolana służą-
cy odprowadzeniu wody z   rury spustowej 
na powierzchnię gruntu. Montowana jest 
tuż nad poziomem gruntu

wylot rury
 wylewka

wylot rynny
lej spustowy, sztucer. Element systemu od-
prowadzenia wody z  dachu. Jest to przej-
ście z poziomej  rynny do pionowej  rury 
spustowej 

wyłaz dachowy
otwór umożliwiający wydostanie się z wnę-
trza budynku na dach. Może mieć formę na 
przykład gotowego elementu z przeszkloną 
klapą podobnego do  okna dachowego, 
lub samodzielnie wykonanego z  drewna, 
obrobionego blachą i  zaślepionego. Zo-
bacz:  okno wyłazowe

wymian
dodatkowy element konstrukcji (drew-
nianej lub metalowej) służący do przenie-
sienia obciążenia na konstrukcję nośną 
(krokwie, wiązary, płatwie) konieczne przy 
lokalnym osłabieniu konstrukcji wynika-
jącym z  konieczności wykonania otworów 
w  warstwach nośnych lub otworów (na 
przykład dla okien połaciowych, lukarn itp.) 
powodujących konieczność usunięcia frag-
mentów podstawowej konstrukcji nośnej 
(krokwi, płatwi itp.) 

wyoblanie
 drykowanie 

wyoblarka
drykierka; maszyna do obrotowego kształ-
towania cienkościennych przedmiotów z 
blachy. Zobacz:  drykowanie  

wypust
kawałek belki wystający poza ścianę. Rzad-
ko  okap 

zacynować
zalutować. Zobacz:  lutowanie

zaginacz haków
narzędzie do wyginania metalowych haków 
rynnowych, potocznie do łamania haków

zaginarka
kant maszyna, kantownica. Maszyna, urzą-
dzenie do wyginania, zaginania arkuszy 
blachy

zakład
miejsce nakładania jednego elementu na 
drugi. Ogólnie zakład występuje na przy-
kład przy  dachówkach zakładkowych,  

 obróbkach blacharskich,  papie itd. 

T W

wodoszczelność zakład
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Rysunkizamki

zamki
1. przetłoczenia na  dachówkach zakład-
kowych tworzące swego rodzaju labirynt 
i poprawiające szczelność pokrycia. Zamki 
mogą być pionowe lub poziome;
2. elementy zatrzaskowe na przykład  
łączników rynny w systemach rynnowych;
3. przetłoczenie wzdłużne, pionowe na 
arkuszu  blachodachówki zabezpiecza-
jące przed podciekaniem wody

zapora przeciwśniegowa
mianem tym ogólnie określa się długie 
elementy zatrzymujące śnieg na dachu, 
a więc na przykład  płotki przeciwśnie-
gowe. Termin ten dotyczy w szczególno-
ści odpowiednio wygiętych blaszanych 
elementów zaporowych montowanych 
na  blachodachówkach 

zaślepka gąsiora
niewielkich gabarytów płaska płytka za-
ślepiająca  gąsior na początku i końcu 
kalenicy, oraz na grzbiecie. Wykonana 
z PVC lub ceramiczna. Element zdecydo-
wanie mniejszy niż  denko gąsiora 

zaślepka rynny
denko rynny, dekiel rynny. Element sys-
temu rynnowego zamykający, zaślepiają-
cy rynnę na końcu. Zaślepka rynny może 
być lewa i prawa

złączka rynny
łącznik rynny. Element umożliwiający 
połączenie dwóch prefabrykowanych od-
cinków  rynien 

zwój
1.  blacha konfekcjonowana jest często  
w zwojach;
2. odpowiednio wyprofilowany brzeg ar-

kusza blachy, czy też  formatki w celu 
połączenia go z  innym także odpowied-
nio wyprofilowanym brzegiem formatki. 
Metoda układania blachy  na zwój. Zo-
bacz:  rąbek,  na rąbek

żabka
1. rodzaj klamerki z blachy do mocowania 

 formatek blachy, lub przymocowywa-
nia na przykład  koszy. Obecnie ele-
ment prefabrykowany, dawniej wykony-
wany przez rzemieślnika ręcznie;
2. element  haka rynnowego giętego 
służący do zamocowywania wewnętrznej 
krawędzi rynny. Ma zazwyczaj formę przy-
nitowanej do haka blaszki

żelazo
Ferrum, symbol chemiczny Fe, liczba ato-
mowa 26, masa atomowa 55,85 , tempe-
ratura topnienia 1535OC. Szacuje się, że 
żelazo stanowi około 45% masy Ziemi. 
Żelazo ma małą odporność na korozję 
i  niewielką wytrzymałość. Żelazo wyko-
rzystywane jest głównie w  postaci sto-
pów z węglem i innymi metalami. Zobacz: 

 stal

żłobiarka
zwana również felcarką, służy do kształ-
towanie różnego typu rowków, przegięć 
krawędzi, na przykład w celu wykonania 
kołnierza lub przesztywnień  blachy 
najczęściej elementów okrągłych po ob-
wodzie. Żłobiarki mogą być ręczne lub 
z napędem elektrycznym 

Ry
s.

: P
SD

Ry
s.

: P
SD

folia przeciwkorzenna  
(jeśli to konieczne)

wodoodporna  
izolacja termiczna

żwir płukany – otoczaki 16-32 mm

Dach zielony 

geowłóknina ochronna

izolacja wodochronna  
(hydroizolacja)

izolacja termiczna

paroizolacja

konstrukcja dachu  
z warstwą spadkową

trawa 

substrat
geowłóknina filtracyjna

warstwa drenażowa
geowłóknina ochronna

konstrukcja dachu  
z warstwą spadkową

Dach balastowy

izolacja wodochronna  
(hydroizolacja)
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RysunkiRysunki

marsylka karpiówka holenderka płaska 
(rzymska)

holenderka 
(esówka)

zakładkowa podwójna 
karpiówka

profilowana romańska płaska zakładkowa

profilowana bałtycka profilowana celtycka profilowana grecka

Dachówki betonowe

Dachówki ceramiczne
Fo
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R 
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połówkowa

 
pod ławę kominiarską

trójnik  
(łącznik trzech gąsiorów)

  
wentylacyjna

 szczytowa lewa

ze stopniem kominiarskim

gąsior

  
z odpowietrznikiem  
instalacji sanitarnej

szczytowa prawa

z ławą kominiarską

gąsior początkowy  

  
 kalenicowa

Dachówki funkcyjne
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t.(
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: M
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R 
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S
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Kalenica

dachówka wentylacyjna

membrana wysokoparoprzepuszczalna 

wspornik  
do łat

taśma uszczelniająco-wentylacyjna

dachówka podstawowa

gąsior

szczelina wentylacyjna

łata

kontrłata

izolacja termiczna

paroizolacja

Elementy konstrukcji dachu

krokiew

płatew  
połaciowa

miecz

kleszcze

płatew stopowastolec kozłowy (kozioł)  
rama kozłowa

belka  
wiązarowa

Rysunki

zastrzał

Formy dachów

kopertowy
(namiotowy)

naczółkowy
(z półszczytem dolnym)

mansardowy czteropołaciowy 
(czterospadowy)

dwupołaciowy
(dwuspadowy)

jednopołciowy polski półszczytyowy 
(z półszczytem górnym)

kalenica

kosz dachowy

naroże (grzbiet)

okap

Elementy dachu

połać

szczelina wentylacyjna

Ry
s.
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O

N
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R 
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S

Rys.
: M

ONIER BRAAS

okno dachowe
lukarna

płotek przeciwśniegowy ołatowanie

Ry
s.

(8
): 

PS
D

Ry
s.

: P
SD

komunikacja 
dachowa
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RysunkiRysunki

Pokrycie na rąbek

rąbek podwójny stojący rąbek kątowy stojący

rąbek leżący rąbek na listwę

rąbek pojedynczy stojący

żabka (haftra)

rąbek stojącyarkusze blachy

rąbek leżący

mata strukturalna sztywne poszycie  
z impregnowanych desek

Kosz dachowy

krokiew

krokiew koszowadeska koszowa

kontrłaty

dodatkowe łaty

rynna koszowa skrócone krokwie  
(kulawki) 

łaty 

membrana  
wysokoparoprze-
puszczalna

Rys.
: M

ONIER BRAAS

Ry
s.:

 PS
D

Rys.
(5)

: P
SD
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Tabele Tabele

Kąt nachylenia 
w %

Kąt nachylenia 
w °

0 0°0’
1 0°34’
2 1°09’
3 1°43’
4 2°17’
5 2°52’
6 3°26’
7 4°00’
8 4°34’
9 5°09’
10 5°43’
11 6°17’
12 6°51’
13 7°24’
14 7°58’
15 8°32’
16 9°05’
17 9°39’
18 10°12’
19 10°45’
20 11°19’
21 11°52’
22 12°24’
23 12°57’
24 13°30’
25 14°02’
26 14°34’
27 15°07’
28 15°39’
29 16°10’
30 16°42’
31 17°13’
32 17°45’
33 18°16’
34 18°47’
35 19°17’
36 19°48’
37 20°18’
38 20°48’
39 21°18’
40 21°48’
41 22°18’

Kąt nachylenia 
w °

Kąt nachylenia 
w %

Długość krokwi 
przypadająca  
na 1 m rzutu  

na rysunku w cm

10 17,63 101,5

11 19,44 101,9

12 21,26 102,2

13 23,09 102,6

14 24,93 103,1

15 26,79 103,5

16 28,67 104

17 30,57 104,6

18 32,49 105,1

19 34,43 105,8

20 36,4 106,4

21 38,39 107,1

22 40,4 107,9

23 42,45 108,6

24 44,52 109,5

25 46,63 110,3

26 48,77 111,3

27 50,95 112,2

28 53,17 113,3

29 55,43 114,3

30 57,74 115,5

31 60,09 116,7

32 62,49 117,9

33 64,94 119,2

34 67,45 120,6

35 70,02 122,1

36 72,65 123,6

37 75,36 125,2

38 78,13 126,9

39 80,98 128,7

Kąt nachylenia 
w %

Kąt nachylenia 
w °

42 22°47’
43 23°16’
44 23°45’
45 24°14’
46 24°42’
47 25°10’
48 25°38’
49 26°06’
50 26°34’
51 27°01’
52 27°28’
53 27°55’
54 28°22’
55 28°49’
56 29°15’
57 29°41’
58 30°07’
59 30°32’
60 30°58’
61 31°23’
62 31°48’
63 32°13’
64 32°37’
65 33°01’
66 33°25’
67 33°49’
68 34°13’
69 34°36’
70 34°60’
71 35°22’
72 35°45’
73 36°08’
74 36°30’
75 36°52’
76 37°14’
77 37°36’
78 37°57’
79 38°19’
80 38°40’
81 39°00’
82 39°21’
83 39°42’

Kąt nachylenia 
w %

Kąt nachylenia 
w °

84 40°02’
85 40°22’
86 40°42’
87 41°01’
88 41°21’
89 41°40’
90 41°59’
91 42°18’
92 42°37’
93 42°55’
94 43°14’
95 43°32’
96 43°50’
97 44°08’
98 44°25’
99 44°43’
100 45°0’
105 46°24’
110 47°44’
120 50°12’
130 52°26’
140 54°28’
150 56°19’
160 57°60’
170 59°32’
180 60°57’
190 62°14’
200 63°26’
220 65°33’
240 67°23’
260 68°58’
280 70°21’
300 71°34’
350 74°03’
400 75°58’
450 77°28’
500 78°41’
600 80°32’
700 81°52’
800 82°52’
900 83°40’

Kąt nachylenia 
w °

Kąt nachylenia 
w %

Długość krokwi 
przypadająca  
na 1 m rzutu  

na rysunku w cm

40 83,91 130,5

41 86,93 132,5

42 90,04 134,6

43 93,25 136,7

44 96,57 139

45 100 141,4

46 103,55 144

47 107,24 146,6

48 111,06 149,4

49 115,04 152,4

50 119,18 155,6

51 123,49 158,9

52 127,99 162,4

53 132,7 166,2

54 137,64 170,1

55 142,81 174,3

56 148,26 178,8

57 153,99 183,6

58 160,03 188,7

59 166,43 194,2

60 173,2 200

61 180,4 206,3

62 188,07 213

63 196,26 220,3

64 205,03 228,1

65 214,45 236,6

66 224,6 245,8

67 235,58 255,9

68 247,51 266,9

69 260,51 279
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membrana  
wysokoparoprzepuszczalna

rynna

łaty dodatkowe, do których 
mocowany jest grzebień

łaty

grzebień okapu z kratką 
wentylacyjną

dachówka betonowa  
lub ceramiczna

kontrłaty

krokwie 

deskowanie okapu

pas podrynnowy

taśma wentylacyjna okapu

pas  
nadrynnowy

deska okapowa

OkapObróbka blacharska

wiatrownica górna pas podrynnowypas nadrynnowy

bariera śniegowa kalenica prostakalenica baryłkowa duża

wiatrownica boczna kalenica stożkowakalenica baryłkowa mała

rynna koszowa głęboka rynna koszowa płytkaobróbka przyścienna

Rys.
: M

ONIER BRAAS

Ry
s.

(1
2)

: P
SD

tu koniecznie piszemy wymiary
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Rysunki Rysunki

Warstwa wstępnego krycia  
z dwiema szczelinami wentylacyjnymi

Ry
s.:

 PS
D

Ry
s.:

 PS
D

Rys.: PSD

Rys.: PSD

sztywne poszycie

łaty

izolacja termiczna 
pod krokwiami

pokrycie dachowe  
(np. dachówka, blacha)

kontrłaty

krokwie 

izolacja termiczna 
między krokwiami

paroizolacja

płyty 
gipsowo-kartonowe

papa

szczelina  
wentylacyjna

Warstwa wstępnego krycia
z jedną szczeliną wentylacyjną

strop

wiatrownica

krokwie

murata

Krokwiowa

Jętkowa

miecz

jętki

murłata

krokwie

podwalina

słup

strop

Więźby dachowe

ruszt metalowy

membrana  
wysokoparoprzepuszczalna

łaty

izolacja termiczna  
pod krokwiami

pokrycie dachowe  
(np. dachówka,  
blacha)kontrłaty

krokwie 

izolacja termiczna  
między krokwiami

paroizolacja

płyty 
gipsowo-kartonowe

ruszt metalowy

oczep



60 61

Rysunki Rysunki

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Zarząd Główny 
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy
ul. Puławska 405
 02-801 Warszawa 
tel.: (+48) 509 447 587 
e-mail: biuro@dekarz.com.pl
 
Oddział Mazowiecki
ul. Promyka 24/26
05-800 Pruszków 
tel.: (+48) 509 447 590
e-mail: mazowieckie@dekarz.com.pl

Oddział Łódzki
ul. Kopcińskiego 5/11
90-242, Łódź
tel.: (+48) 515 137 040, 
e-mail: lodzkie@dekarz.com.pl

Oddział Podlaski
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8
15-111 Białystok 
tel.: (+48) 85 653 77 44 
e-mail: biuro@dekarzepodlasia.pl

Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Dworcowa 87
85-009 Bydgoszcz 
tel.: (+48) 500 098 631

Oddział Warmińsko-Mazurski
Olsztyn 
tel.: (+48) 518 928 768
e-mail: biuro@art-dach.olsztyn.pl

Oddział Pomorski
ul. C.K. Norwida 47/114
 84-240 Reda 
tel.: (+48)  503 123 907 
e-mail: pomorskie@dekarz.com.pl

Oddział Zachodniopomorski
al. Wyzwolenia 7
70-552 Szczecin 
tel.: (+48) 503 122 565 
e-mail: szczecin@dekarz.com.pl

Oddział Wielkopolski 
ul. Grunwaldzka 152
 60-309 Poznań 
tel.: +48 512 361 270
e-mail: wielkopolski@dekarz.com.pl

Oddział Lubelski
Czerniejów 49A
23-114 Jabłonna 
tel.: (+48) 503 123 889
e-mail: lubelski@dekarz.com.pl

Oddział Biłgorajski
ul. Cegielniana 24
 23-400 Biłgoraj 
tel.: (+48) 609 516 063

Oddział Śląski 
ul. Łukasińskiego 32/38 
42-200 Częstochowa
tel.: (+48) 509 555 542

Oddział Podkarpacki
Rzeszów 
tel.: (+48) 798 463 271 
e-mail: a.zych@dekarz.com.pl

Oddział Małopolski 
ul. Plac Na Stawach 1 
30 -107 Kraków 
tel.: (+48) 516 028 125 
e-mail: małopolski@dekarz.com.pl

miecz

strop

kleszcze

podwalina

krokwie płatew

murłata

słup

ściana stolcowa

strop

krokwie

płatew

ściana kolankowa

pochylona  
ściana stolcowa

Płatwiowo-kleszczowa

Płatwiowo-kleszczowa na dachu jednospadowym

Więźby dachowe

Rys.: PSD

Rys.: PSD
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alucynk ciesielstwo
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A

alucynk


