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DACH SYSTEMOWY EQUITONE

Dachy i elewacje z włókno-cementu wykonu-
je się od ponad 100 lat. Do tej tradycji, jako 
ogniwo łączące dach i elewację, nawiązuje dach 
systemowy EQUITONE, zapewniający jedyną  
w swoim rodzaju estetykę – prostą, nowocze-
sną i indywidualną. Dzięki kilku precyzyjnym 
liniom połać dachowa pokryta płytami elewa-
cyjnymi EQUITONE [natura] PRO, [pictura] i 
[textura] charakteryzuje się wyraźną struktu-
rą. Umożliwia to stawianie architektonicznych 
akcentów, integrujących elewację z dachem 
lub też je rozgraniczających. Czy to budynek 
mieszkalny, biurowy, przedszkole lub szkoła, 
dach systemowy EQUITONE spełnia najwyższe 
wymogi techniki budowlanej i architektonicz-
nej, pozwala konstruować dachy funkcjonalne  
i atrakcyjne wizualnie.
Różne możliwości krycia, powierzchnie i atrak-
cyjne kolory otwierają szerokie możliwości pro-
jektowe. Inwestor ma możliwość indywidualne-
go doboru kolorów, w zależności od aspektów 
technicznych. Dzięki temu połacie dachowe 
mogą być matowe, nie powodować odblasków  
i mogą mieć niepowtarzalny wygląd.

Funkcjonalna struktura dachu już od 15° pochy-
lenia chroni przed wiatrem i czynnikami atmos-
ferycznymi oraz pomaga oszczędzić koszty 
ogrzewania. Odporne na czynniki atmosferyczne 
mocowanie wkrętami gwarantuje bezpieczeń-
stwo przed kaprysami pogody. Należy jednak 
pamiętać, że pokrycie nie jest wytrzymałe na 
duży nacisk i że po płytach nie wolno chodzić. 
Pokrycie dachu z wielkoformatowych płyt włók-
no-cementowych jest niepalne (klasa materiału 
budowlanego A2-s1, d0) i odporne na zewnętrz-
ne działanie ognia. Ponadto jest ono ciche (twar-
de pokrycie układane stylem zamkniętym) – 
tłumi odgłosy padającego deszczu i gradu oraz 
nie trzeszczy przy zmieniających się tempe-
raturach. Dach systemowy EQUITONE czyni z 
dachu trwałą, wytrzymałą i odporną na czynniki 
atmosferyczne konstrukcję.
Deklaracje środowiskowe opisują i analizują 
wyroby budowlane w całym ich cyklu zastosowa-
nia i służą jako podstawa oceny trwałości budyn-
ków. Deklaracje środowiskowe dla produktów 
użytych w dachu są ogólnie dostępne. Oprócz 
niniejszej dokumentacji projektowej dodatkowe 
informacje, dokumenty przetargowe i detale CAD 
dostępne są w Internecie na stronie www.equito-
ne.pl jako materiał do pobrania.

Stan wiedzy technicznej 04/2022
Wszystkie wskazówki, dane techniczne i rysunkowe odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy tech-
nicznej i naszym doświadczeniom. Opisane zastosowania to przykłady, które nie uwzględniają spe-
cyficznych uwarunkowań. Dane i przydatność materiału do przewidzianego zastosowania należy 
każdorazowo zweryfikować. Odpowiedzialność Siniat Sp. z o.o. oraz Etex Exteriors jest wyłączona. 
Dotyczy to także błędów w druku i późniejszych zmian danych technicznych.
Na stronie internetowej www.equitone.pl zamieszczono cyfrową wersję niniejszej dokumentacji 
projektowej. Ze względu na bieżące uaktualnienia może ona odbiegać od wersji drukowanej.
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PREZENTACJA PRODUKTU

Utwardzana promieniami UV powłoka 
powierzchniowa [natura] PRO zapewnia wyso-
ką ochronę przed zwykłymi farbami i lakierami 
w sprayu. Jest gładka i łatwa w czyszczeniu. 
Powłoka powierzchniowa [natura] PRO spełnia 
wymogi kontroli klasyfikacyjnej i cyklu kon-
trolnego 2 Gütegemeinschaft Anti Graffiti e.V. 
(Stowarzyszenie Ochrony Przed Graffiti)

dla systemów chroniących powierzchnie przed 
graffiti (raport z badań ILF 4-013/2006 Instytutu 
Lakierów i Farb). Graffiti można usuwać przy 
użyciu zwykłych, dostępnych w handlu środ-
ków do usuwania graffiti. Nieregularności, różne 
zabarwienia i ślady procesu produkcyjnego są 
cechą charakterystyczną produktu.

Powierzchnia [natura] PRO posiada następują-
ce właściwości:
• Odporność na zarysowania według Oesterle 

2,5 N
• Twardość w skali Mohsa 4
• Twardość oznaczana metodą ołówkową 4H
• Badanie twardości metodą nacisku 6N według 

DIN 53153, EN ISO 2815

Grubość 
mm

Wymiary
nierektyfikowane

w mm

Wymiary
rektyfikowane

w mm

Liczba  
na palecie

Ciężar w kg  
na m²

Ciężar  
na płytę kg

Ciężar na
paletę w kg, ok.

Powierzchnia użytkowa  

na jednej palecie m²

8 3130 x 1280 3100 x 1250 30 15,4 62 1870 116,25
8 2530 x 1280 2500 x 1250 30 15,4 50 1500 93,75

Płyty elewacyjne EQUITONE [natura] PRO przed użyciem muszą zostać ze wszystkich stron przycięte po ok. 15 mm. Po docięciu krawędzie należy 
zabezpieczyć impregnatem Luko.

Ochrona przed graffiti i struktura włókno-cementu

Kolory

rubinowy NU 359rubinowy NU 331brązowy NU 972brązowy NU 991żółty NU 661żółty NU 662zielony NU 593zielony NU 594niebieski NU 411

szary NU 294naturalny szary NU 250beżowy  NU 892beżowy NU 891brązowy NU 961beżowy NU 861kremowy NU 154biały NU 162

czarny NU 074czarny NU 073antracyt NU 251szary NU 281tytanowy szary NU 252szary NU 211biały NU 163biały NU 161

niebieski NU 412

Kolory indywidualne dla projektu są możliwe na zapytanie.

EQUITONE [natura] PRO

Materiał: barwiona płyta elewacyjna z naturalnie utwardzanego włókno-cementu (PN-EN 12467) 
ze znakiem CE 
Powłoka: utwardzana promieniami UV powierzchnia PRO na powłoce na bazie czystego akrylanu, 
kolorowa kryjąca lub przezroczysta, z prześwitującą strukturą cementu włóknistego
Powierzchnia: gładka, matowa, wysoka odporność na ścieranie się, ciągła i trwała naniesiona 
fabrycznie ochrona przed graffiti
Kolory: 26 kolorów standardowych lub uzupełniających, dowolnie wybierane indywidualne kolory 
według możliwości technicznych
Grubości: 8 mm
Format: maks. wymiar użytkowy 3100 mm x 1250 mm
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1), niepalne
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OBIEKT REFERENCYJNY

Dom jednorodzinny K3, Stuttgart

Architekci: Bottega + Ehrhardt Architekten GmbH,  

Stuttgart Płyty elewacyjne EQUITONE [natura] PRO  

Zdjęcie: Conne van d’Grachten
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PREZENTACJA PRODUKTU

Grubość 
mm

Wymiary
nierektyfikowane

w mm

Wymiary
rektyfikowane

w mm

Liczba  
na palecie

Ciężar w kg  
na m²

Ciężar  
na płytę kg

Ciężar na
paletę w kg, ok.

Powierzchnia użytkowa  

na jednej palecie m²

8 3130 x 1280 3100 x 1250 30 15,4 62 1870 116,25
8 2530 x 1280 2500 x 1250 30 15,4 50 1500 93,75

Płyty elewacyjne EQUITONE [pictura] z krawędziami wytłaczanymi przed ułożeniem trzeba dociąć z każdej strony o ok. 15 mm. Po docięciu krawędzie 
należy zabezpieczyć impregnatem Luko. 

Kolory indywidualne dla projektu są możliwe na zapytanie.

Kolory

żółty PG 641 zielony PG 544 niebieski PG 442 pomarańczowy PG 742

żółty PG 642 zielony PG 545 niebieski PG 443 czerwony PG 341

zielony PG 542 zielony PG 546 niebieski PG 444 czerwony PG 342

beżowy PW 841 beżowy PG 843 beżowy PG 844 brązowy PA 944

biały PW 141 szary PG 243 szary PG 241 czarny PA 041

Materiał: Płyta elewacyjna z włókno-cementu (PN-EN 12467) ze znakiem CE 
Powłoka: utwardzana promieniami UV na powłoce na bazie czystego akrylanu, kryjąca, kolorowa 
Powierzchnia: gładka, matowa, wysoka odporność na ścieranie się, ciągła i trwała naniesiona 
fabrycznie ochrona przed graffiti, odporna na promieniowanie UV
Kolory: 20 kolorów i dowolne kolory indywidualne według możliwości technicznych 
Grubości: 8 mm
Format: maks. wymiar użytkowy 3100 mm x 1250 mm
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1), niepalne

EQUITONE [pictura]

Ochrona przed graffiti i gładka, kryjąca powłoka kolorystyczna

Utwardzana promieniami UV powłoka powierz- 
chniowa zapewnia wysoką ochronę przed 
stosowanymi zwykle farbami i rozpylanymi 
lakierami. Jest ona gładka i spełnia wymogi 
kontroli klasyfikacyjnej oraz cyklu kontrolne-
go 2 Stowarzyszenia Jakości Zabezpieczeń 
Dla Systemów Antygraffiti (raport z badań  

ILF 4-013/2006 Instytutu Lakierów i Farb). 
Graffiti można usuwać przy użyciu zwykłych, 
dostępnych w handlu środków do usuwania 
graffiti.

Powierzchnia [pictura] PRO ma następujące 
właściwości:

• Odporność na zarysowania według Oesterle 
2,5 N

• Twardość w skali Mohsa 4
• Twardość oznaczana metodą ołówkową 4H
• Badanie twardości metodą nacisku 6N 

według DIN 53153, EN ISO 2815
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OBIEKT REFERENCYJNY

Dom jednorodzinny pod Poznaniem, Polska

Architekci: ZOKOarchitekci

Produkt: Płyty elewacyjne EQUITONE [pictura] 

Zdjęcie: Bartosz Makowski
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PREZENTACJA PRODUKTU

Materiał: Płyta elewacyjna z naturalnie szarego, antracytowego lub tytanowo-szarego włókno-ce-
mentu (PN-EN 12467) ze znakiem CE
Powłoka: intensywnie kryjąca, z zawartością odpornych na promienie UV, nieszkodliwych dla 
środowiska barwników, wielowarstwowa powłoka na bazie czystego akrylanu z dodatkiem Fillite, 
zabezpieczenie powierzchniowe TopCoat, nakładana na gorąco
Powierzchnia: ziarnista, z matowym połyskiem, o niskiej podatności na zabrudzenia
Kolory: 20 kolorów i dowolne kolory indywidualne według możliwości technicznych
Grubości: 8 mm
Format: maks. wymiar użytkowy 3100 mm x 1250 mm
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1), niepalne

Kolorystyczna powłoka płyt elewacyjnych 
EQUITONE [textura] pozwala na kreowanie 
atrakcyjnych projektów z wykorzystaniem 
wyrazistych kolorów. Dzięki mikroskopijnej 
wielkości Fillite (kuleczkom) na powierzchni 
przywiera do niej bardzo niewiele zanieczysz-

czeń. Fillite przerywają napięcie powierzchnio-
we wody deszczowej i powodują, że spływa ona 
w postaci perełek.

Grubość 
mm

Wymiary
nierektyfikowane

w mm

Wymiary
rektyfikowane

w mm

Liczba  
na palecie

Ciężar w kg  
na m²

Ciężar  
na płytę kg

Ciężar na
paletę w kg, ok.

Powierzchnia użytkowa  

na jednej palecie m²

8 3130 x 1280 3100 x 1250 30 15,4 62 1870 116
8 2530 x 1280 2500 x 1250 30 15,4 50 1500 94

Płyty elewacyjne EQUITONE [textura] z krawę-
dziami wytłaczanymi przed ułożeniem muszą 
zostać przycięte ze wszystkich stron o ok.  
15 mm. Dla EQUITONE [textura], [pictura], 

[natura] z antracytowymi płytami bazowymi 
(TA) na krawędziach cięcia mogą się pojawiać 
wykwity wapienne, które mogą prowadzić do 
białych odbarwień. Nie mają one wpływu na 

wygląd przedniej strony płyty. Aby nie dopusz-
czać do występowania białych krawędzi, należy 
stosować preparat do zabezpieczania krawędzi 
Luko.

Kolory indywidualne dla projektu są możliwe na zapytanie.

Intensywne kolory i ziarnista struktura

Kolory

szary TT 207 szary TG 206 szary TG 205 biały TG 102

czarny TA 001 czarny TA 003 szary TT 209 szary TT 210

czerwony TA 309 niebieski TA 409 niebieski TG 408 niebieski TG 407

zielony TA 507 zielony TA 508 zielony TG 506 zielony TG 505

czerwony TA 304 czerwony TA 308 pomarańczowy TG 702 żółty TG 604

EQUITONE [textura]
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OBIEKT REFERENCYJNY

Dom jednorodzinny Hartha

Architekci: 180 Grad Architekten GmbH, Wedemarkt

Produkt: Płyty elewacyjne EQUITONE [textura] (dach i elewacja) 

Zdjęcie: Conne van d‘Grachten
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INSTRUKCJE UKŁADANIA

Dach systemowy EQUITONE kryje się w stylu 
łuskowym. Wielkoformatowe, płaskie włókno-ce-
mentowe płyty układa się z zakładami poziomy-
mi wynoszącymi 150 mm. Aby przerwać kapilar-
ne podciąganie wody w poziomych zakładach,  

na górnych krawędziach płyt umieszcza się 
nakładany profil. Podkładka z blachy przy bocz-
nej, pionowej krawędzi płyty gwarantuje utrzy-
manie równego przebiegu bocznych szczelin i 
zapewnia spływanie wód opadowych. Dach sys-

temowy EQUITONE można układać już od pochy-
lenia dachu wynoszącego 15°. Możliwe jest ukła-
danie z otwartą szczeliną dylatacyjną. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się na stronie 
24.

Zakład pionowy z nakładanym profilem

Zasada konstrukcyjna

Szczelina dylatacyjna z podkładką, patrząc  
od strony kalenicy

1  Płyta włókno-cementowa EQUITONE
2  Profil nakładany do dachu systemowego 

EQUITONE
3  Podkładka z blachy do dachu systemowego 

EQUITONE

1
2

3

150
10

25 35

60

40

120 - 150 120 - 150
8

180

Wielkoformatowe płyty włókno-cementowe 
układa się z poziomymi zakładami wynoszą-
cymi 150 mm. Pod pionowymi fugami sty-
kowymi umieszcza się podkładki z blachy  
(szer. = 180 mm).

Boczna szczelina dylatacyjna z podkładką z blachy
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INSTRUKCJE UKŁADANIA

Układy krycia

Szczeliny ciągłe

Szczeliny z przesunięciem 1/2

Szczeliny z przesunięciem nierównomiernym

Podkładki z blachy układa się jako pojedyn-
cze odcinki pod wielkoformatowymi płytami z 
włókno-cementu. Przesunięcie dolnej krawędzi 
podkładki do dolnej krawędzi płyty wynosi ok. 
5 mm.

Każda szczelina pionowa ma własną pod-
kładkę. W obrębie podkładki profil nakładany 
musi zostać wycięty, aby uniknąć podwojenia 
warstw.

Tutaj także każda pionowa szczelina ma własną 
podkładkę. W obrębie podkładki profil nakłada-
ny musi zostać wycięty, aby uniknąć podwoje-
nia warstw.
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INSTRUKCJE UKŁADANIA

Minimalne pochylenie dachu i działania w zakresie zabezpieczenia przed deszczem

Najmniejsze pochylenie dachu, przy którym 
można układać dach systemowy EQUITONE  
z poziomymi zakładami, wynosi 15°. W zależ-
ności od pochylenia dachu konieczne jest 

przestrzeganie minimalnych zakładów pozio-
mych oraz są minimalne zabezpieczenia przed 
deszczem, które chronią konstrukcję przed 
dostawaniem się śniegu i ulewnego deszczu. 

Uwarunkowania regionalne mogą wymagać 
innych zabezpieczeń przed deszczem.

Pochylenie dachu Wymogi dla spodniego pokrycia dachu Wymiar minimalny zakładu poziomego

≥ 15° Wodoszczelne spodnie pokrycie dachu ≥ 15 cm

≥ 26° Poszycie spodnie dachu zabezpieczające przed deszczem ≥ 15 cm

≥ 41° Krycie dolne zabezpieczające spoiny i perforacje ≥ 15 cm

Poszycie spodnie dachu z uszczelnieniem szwów i miejsc perforacji (klasa 3 według wytycznych dekarskich)

Poszycie spodnie wykonuje się przy użyciu 
odpowiednich folii dachowych. Kontrłaty układa 
się na folii dachowej. Pod pojęciem „zabezpie-
czenia szwów” należy rozumieć wodoszczelne 
lub zabezpieczające przed deszczem sklejenie 
folii dachowych w obrębie zakładów pionowych 
i bocznych. Pod pojęciem „zabezpieczenia per-
foracji” należy rozumieć uszczelnienie przed 

wnikaniem wody miejsc, w których gwoździe 
przechodzą przez kontrłaty i folię. Jeśli pokry-
cie wstępne nie jest wentylowane od spodu, 
tzn. leży bezpośrednio na ociepleniu, to wyko-
rzystywane do tego materiały (membrany lub 
folie) muszą mieć odpowiedni opór dyfuzyjny.

Spodnie pokrycie dachu zabezpieczające przed deszczem (klasa 2 zgodnie z wytycznymi dekarskimi)

Zabezpieczające przed deszczem spodnie 
pokrycie dachu to papa asfaltowa albo membra-
na z tworzywa sztucznego, układana na desko-
waniu, płytach drewnopochodnych lub ocie-
pleniu odpornym na odkształcenia. Kontrłaty 
układa się tu na folii dachowej, zabezpieczając 

miejsca wbicia gwoździ. Ewentualne otwory 
wentylacyjne muszą być zasłonięte. Wszystkie 
przebicia przez dach, elementy wbudowane  
i przyłącza należy wykonać w sposób zabezpie-
czający przed deszczem.

Wodoszczelne spodnie pokrycie dachu (klasa 1 zgodnie z wytycznymi dekarskimi)

Wodoszczelne spodnie pokrycie dachu skła-
da się z odpowiednich warstw papy asfaltowej 
albo membrany z tworzywa sztucznego, ukła-
danych na deskowaniu lub na płytach drewno-
pochodnych. Połać i wszystkie zakłady piono-
we i boczne oraz przyłącza, elementy wbudo-
wywane i przebicia muszą być wodoszczelne.  
W przypadku wodoszczelnego spodniego pokry-
cia dachu folię dachową układa się na kontrła-
tach. Ponadto pokrycia takie nie mogą mieć 

żadnych otworów, gdyż przez nie może przeni-
kać nawiewany śnieg i deszcz. Zgodnie z tym 
wymogiem, spodnie pokrycia dachu z otworami 
wentylacyjnymi należy klasyfikować jako jedy-
nie zabezpieczone przed deszczem. W dachach 
ocieplonych procesy dyfuzji i konwekcji nie mogą 
powodować wytrącania się kondensatu pary 
wodnej w konstrukcji dachu.
W razie potrzeby należy dokonać odpowiednich 
obliczeń według DIN 4108 3.
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INSTRUKCJE UKŁADANIA

Przekroje wentylacyjne

Dachy systemowe EQUITONE mogą być projektowane i wykonywane z ociepleniem wentylowanym lub niewentylowanym. Przekroje wentylacyjne  
w dachach z wentylowaną izolacją cieplną należy mierzyć zgodnie z DIN 4108-3 „Izolacja cieplna w budynkach”.

Minimalne przekroje wentylacyjne
długości krokwi 8 m długości krokwi 13 m

Połać dachu ≥ 2 cm wysokości w świetle 200 cm2/m 200 cm2/m

Okap i kalenica pulpitowa ≥ 2‰ przynależnej pochylonej połaci, min. 200 cm2/m 200 cm2/m 260 cm2/m

Kalenica i grzbiet ≥ 0,5‰ przynależnej pochylonej połaci, min. 50 cm2/m 80 cm2/m 130 cm2/m

Przykłady dla

Wysokość h swobodnego przekroju wentyla-
cyjnego w połaci dachowej musi wynosić co 
najmniej 2 cm. Dla przestrzeni wentylacyjnej 
między zabezpieczeniem dodatkowym a pokry-
ciem dachowym takie przekroje wentylacyjne 
wymagane w DIN 4108-3 wprawdzie nie obo-
wiązują, ale w praktyce sprawdziły się i dlatego 
należy je uwzględnić. W otworach wentylacyj-
nych na okapie, w kalenicy dachu pulpitowego 
i dwuspadowego trzeba uwzględnić zmniejsze-
nie przekroju przez kratki, grzebienie lub inne 
profile wentylacyjne. Przekroje wentylacyjne 
należy więc odpowiednio zwiększyć.
W przypadku elementów wentylacyjnych insta-

lowanych w połaci dachu nie da się wykluczyć 
wnikania śniegu czy deszczu, jeśli dojdzie do 
jednoczesnego wystąpienia kilku czynników, 
np. silnego wiatru z drobnym deszczem.

h

2 ‰

2 ‰

h

2 ‰

0,5 ‰

2 ‰

Przekroje wentylacyjne w dachach dwuspadowych Przekroje wentylacyjne w dachach pulpitowych

Konstrukcja nośna – informacje ogólne

Konstrukcja nośna w dachu systemowym EQUITONE z zamkniętymi szczelinami dylatacyjnymi jest wykonywana z drewna. Szerokość i wysokość łat 
nośnych zależy od rozstawu krokwi, wymagań statycznych i odstępów krawędziowych zastosowanych zamocowań. W celu zapewnienia spodniej 
wentylacji i ułatwienia odpływu wilgoci przedostającej się pod pokrycie, należy stosować kontrłaty. 

Kontrłaty muszą mieć co najmniej 40 mm gru-
bości nominalnej. W zależności od pochylenia 
dachu, długości krokwi i położenia budynku 
konieczna może być większa grubość kontrła-
cenia. Zapewniany przez kontrłacenie odstęp 
między pokryciem wstępnym a pokryciem 
głównym ma za zadanie:

• zapewnienie bezpiecznego i niezakłóconego 
spływania wilgoci dostającej się ewentualnie 
pod pokrycie;

• odprowadzania kondensatu pary wodnej ze 
spodniej strony pokrycia;

• wentylację spodnią pokrycia;
• poprawienie letniej ochrony przed wysokimi 

temperaturami.

Kontrłaty muszą być wykonane co najmniej  
z europejskich drzew iglastych o klasie wytrzy-
małości C 24 według PN-EN 14081 1 lub klasy 
jakości S 10 według DIN 4074 1.

Łaty nośne

Minimalny przekrój łat nośnych wynosi 40 mm x 60 mm. Z wymogów PN-EN 1995-1-1 (eurokod 5) i wymogów statycznych mogą wynikać większe 
średnice łat. Łaty nośne muszą być wykonane co najmniej z europejskich drzew iglastych o klasie wytrzymałości C 24 według PN-EN 14081 1 lub klasy 
jakości S 10 według DIN 4074 1. Podparcia pośrednie muszą zostać podniesione odpowiednio do rozstawów łat, aby wyrównać różnice wysokości ukła-
danego łuskowo pokrycia (patrz także szkic na stronie 15). Połączenie łacenia i kontrłacenia następuje według wymogów statycznych.

Kontrłaty
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Zakład poziomy Zakład poziomy w dachu systemowym 
EQUITONE wynosi co najmniej 150 mm

Pochylenie dachu Minimalny wymiar  
zakładu poziomego

≥ 15° ≥ 15 cm

≥ 26° ≥ 15 cm

≥ 41° ≥ 15 cm

Na górnej krawędzi płyty montuje się profil 
nakładany EQUITONE. Zmniejsza on efekt kapi-
larnego podciągania wody w zakładach pozio-
mych. Profil można montować w sposób pokaza-
ny na rysunku lub z dłuższą częścią skierowaną 
do dołu. Profil zapewnia też równy poziom płyt. 
Odstęp krawędziowy wkrętów wynosi maksy-
malnie 160 mm.

Pionowe szczeliny dylatacyjne Pod pionową szczelinę stykową podkłada pod-
kładkę z blachy EQUITONE (szer. = 180 mm).

Boczny odstęp krawędziowy wkrętów dla płyt 
układanych na styk wynosi od 120 do 150 mm.

Uwaga: Podkładów z blachy nie wolno przewiercać. 

01 Płyta włókno-cementowa EQUITONE, 8 mm
02 Podkładka EQUITONE
03 Profil nakładany EQUITONE
04 Wkręt systemowy EQUITONE 5 x 70

Profil nakładany i podkładka z blachy

Aby zamocować podkładkę na łacie, do podkładki 
wsuwa się kątownik i zawiesza go na łacie.

Podkładka z blachy EQUITONE (dwuczęściowa)Profil nakładany EQUITONE

10

40

25 35

60

01
02
03

04

05

06

07
08

01

02

03

04

05

06

07

08

120 ≤ 150 8 120 ≤ 150

180

150

05 Łaty nośne
06 Kontrłaty
07  Hydroizolacja jako wodoszczelne spodnie pokrycie dachu
08 Deskowanie
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Elementy mocujące

Wielkoformatowe płyty włókno-cementowe są mocowane kolorowymi systemowymi wkrętami 5 x 70 
mm ze stali szlachetnej z kolorową podkładką uszczelniającą i uszczelką EPDM (czarną). Do moco-
wania wkrętów niezbędna jest nakładka imbusowa T25 dostarczana standardowo w opakowaniu  
z wkrętami. Wielkoformatowe płyty włókno-cementowe należy nawiercić wiertłem o średnicy 7 mm.

Odstępy mocowania

Odstęp krawędziowy mocowań w zakładzie poziomym wynosi do 160 mm. Boczny odstęp wkrętu od krawędzi płyty wynosi od 120 do 150 mm. 
Wkrętów nie wolno przekręcić. Maksymalna odległość między mocowaniami wynosi 600 mm. Odstęp między mocowaniami zależy od pochylenia 
dachu i lokalnych uwarunkowań, takich jak śnieg i obciążenie wiatrem. Proszę stosować się do poniższych tabel.

01 płyta włókno-cementowa EQUITONE 8 mm
02 łaty
03 niwelacja łat

Przykłady odstępu elementów mocujących [mm] dla krycia stylem zamkniętym

W poniższej tabeli podano odstępy między 
mocowaniami płyt EQUITONE [textura] na 
budynku zamkniętym. Dla celów obliczeń przy-
jęto, że budynek jest usytuowany na wysokości 
100 m n.p.m. i nie posiada systemu przeciwśnie-
gowego. Przyjęto 2 strefę obciążenia śniegiem  

i 2 strefę wiatrową na obszarze śródlądowym. 
Odstęp osiowy kontrłat wynosi maksymalnie 
80 cm. Takie przykładowe obliczenia stanowią 
niewiążącą pomoc w postaci uproszczonych 
założeń, przydatną np. przy doborze materia-
łów. Obliczenia przeprowadzane według danych 

specyficznych dla danego projektu mogą oczy-
wiście dawać inne wyniki.
Zasadniczo w obliczeniach statycznych dla 
każdego budynku należy uwzględnić wszyst-
kie materiały mocujące, od konstrukcji nośnej  
aż po mocowanie płyt pokrycia dachowego.

Dach dwuspadowy*

Szerokość płyty
Wysokość  
budynku

Pochylenie 
dachu

Odstęp łat a H/I G F J

1250 mm (2-pola) ≤ 10,0 m
15° do 25°
25° do 40°
40° do 60°

550 mm
550 mm
550 mm

0,56*
0,56*
0,56*

0,467*
0,467*

0,4*

0,467*
0,56*
0,56*

0,56*
0,56
0,56

1250 mm (3-pola) ≤ 25,0 m
15° do 25°
25° do 40°
40° do 60°

367 mm
367 mm
367 mm

0,56*
0,56*
0,56*

0,56*
0,56*

0,467*

0,56*
0,56*
0,56*

0,56*
0,56
0,56

625 mm (1-pole) ≤ 22,0 m
15° do 25°
25° do 40°
40° do 60°

550 mm
550 mm
550 mm

0,56
0,56
0,56

0,56
0,56
0,56

0,56
0,56
0,56

0,56
0,56
0,56

* Definicja stref dachu patrz następna strona

a

a

150

1050

~5

01

02

03

01

02

03

150

1050

~6

a
a

a

~3

Wkręt do dachu systemowego Equitone z pod-
kładką uszczelniającą i uszczelką EPDM
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Informacje ogólne

W poprzedniej tabeli (strona 15) poda-
no odstępy zamocowań w dachu syste-
mowym EQUITONE w zależności od wyso-
kości budynku (wysokości kalenicy), 
pochylenia dachu, kształtu dachu, stre-
fy wiatrowej i profilu terenu. Podane ilości  
i odstępy dotyczą dachów pulpitowych lub 
dwuspadowych na zamkniętych bocznie 
bryłach budynków w strefie wiatrowej 2 na 

obszarze śródlądowym. Ze względu na różne 
oddziaływania wiatru na połać dachową (tzw. 
„kulminacje ciągu”), została ona podzielona 
na strefy F – J. Dokładne definicje są podane 
w PN-EN 1991-1-4/NA. Przy wyznaczaniu stref 
połaci dachowej dla danej inwestycji każdą 
stronę budynku trzeba oceniać oddzielnie. 
Z oddzielnych rezultatów cząstkowych uzy-
skuje się całościowy widok nakładających się 

stref dachu. Decydujące dla szerokości tych 
obszarów dachu są wymiary  e

1
 i e

2
.

e
1
 = mniejsza wartość  b

1 
lub 2 ·h

e
2
 = mniejsza wartość  b

2
 lub 2 ·h

Także tutaj trzeba pamiętać, że dla każdej 
strony strefy wymiary e

1
 i e

2
 trzeba ustalać  

od nowa.

Strefy dachowe na dachach dwuspadowych

Poniższe ilustracje pokazują definicje wyzna-
czania stref dachowych F – J według PN-EN 
1991 1 4/NA, potrzebnych do mocowania płyt 
włókno-cementowych na dachach dwuspado-
wych.

h

DN

e1/4e1/4

Kalenica lub kosz 
dachowy

b1

Wiatr

e 1
/1

0
e 1

/1
0

FF G

H

J

I

Kalenica lub kosz 
dachowy

e2/10

e 2
/4

e 2
/4

e2/2

b 2W
ia

tr

H

H

F

G

G

F

I

I

First

b 2
e 1

/1
0

e 2
/4

e 2
/4

e2/10

e1/4

e1/4

e2/10

e 1
/1

0
e 1

/1
0

b1

G

G

F

F

F

F

H

H

J

J

G G

GG

h
DN

e1/4e1/4

e 1
/1

0

b1

Wiatr

FF G

H

e2/10

e 2
/4

e 2
/4

e2/2

b 2W
ia

tr

H

F

G

F

I

e 2
/4

e2/10 e1/4

e2/10e1/4

b 2
e 1

/1
0

e 2
/4e 1

/1
0

b1

F

F

F

F

H

G

G

G G

Przekrój dachu dwuspadowego

Nałożone na siebie strefy połaci dachowej  
w budynku wolnostojącym

Kierunek wiatru, strona ściany szczytowejKierunek wiatru, strona okapu

Przekrój dachu pulpitowego

Strefy dachu na dachach pulpitowych

Poniższe ilustracje pokazują definicje wyzna-
czania stref dachowych F – J według PN-EN 
1991 1 4/NA, potrzebnych do mocowania płyt 
włókno-cementowych na dachach pulpitowych.

Nałożone na siebie strefy połaci dachowej
w budynku wolnostojącym

Kierunek wiatru, strona ściany szczytowejKierunek wiatru, strona okapu
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Nadbudówki dachowe

Okna dachowe, kominy, wywietrzniki itp. ze 
względów estetycznych należy umieszczać 
tak, aby dolna krawędź przejścia położona była 
jak najbliżej poziomego zakładu, a w idealnym 
przypadku leżała na jednej linii z dolną krawę-
dzią płyty. Elementy wbudowywane dla pokryć 
dachowych są oferowane przez wielu produ-
centów i mają różną formę. Stosowane ele-
menty wbudowywane muszą być odpowiednie 
dla danego zastosowania i muszą być zamon-

towane w sposób zapewniający odporność na 
deszcz, wzgl. wodoszczelność. Jeśli elementy 
wbudowywane nie są umieszczane na istnie-
jących płatwiach lub krokwiach, konieczny jest 
montaż dodatkowych podparć. Trzeba przy tym 
unikać układania płyt bez podparcia. Należy 
pamiętać, żeby obciążone elementy wbudo-
wywane nie uszkadzały płyt włókno-cemento-
wych. Jeśli obciążony element wywiera nacisk 
na leżącą pod nim płytę, konieczne jest zasto-

sowanie podpory rozkładającej obciążenie.  
W każdym przypadku należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji montażu i/lub zastoso-
wania danego producenta. Zestawienie nie jest 
kompletne. Przedstawione rysunki mają cha-
rakter przykładowy i nie zastępują przepisów 
montażowych producenta. Jakakolwiek odpo-
wiedzialność Siniat Sp. z o.o jest wyłączona.

Ławy kominiarskie, systemy przeciwśniegowe i haki dachowe (haki drabinowe)

Aby spełnić wszystkie wymogi, które wynikają 
przykładowo z krajowego prawa budowlanego 
i z lokalnych doświadczeń podmiotów przetwa-
rzających na obszarach z dużą ilością śniegu, 
konieczne jest zamontowanie systemów prze-

chodzenia po dachach lub systemów zatrzyma-
nia śniegu na powierzchni dachu.
Instrukcje montażu i raporty kontrolne można 
uzyskać w firmie Wilhelm Flender GmbH & Co. 
KG, 57244 Netphen

Wspornik ławy kominiarskiej i ława kominiarska Wspornik okrąglaka przeciwśniegowego Wspornik płotka przeciwśniegowego
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Króciec odpowietrzający, przejście solarne i przejście anteny

Dla przeprowadzenia przez dach odpowietrzników, kabli solarnych lub antenowych dostępne jest systemowe przejście dachowe. Poniżej opisano mon-
taż rury odpowietrzającej z płytą wsporczą z tworzywa sztucznego; rura nadaje się do zastosowania na każdym dachu, niezależnie od kąta pochylenia. 
Więcej informacji można uzyskać w firmie Klöber GmbH, 58256 Ennepetal.

Zamontować dodatkową łatę 40 x 60 mm  
w odstępie 28 cm (odstęp górnych krawędzi 
łat) od dolnej łaty.

Na dodatkową łatę nałożyć płytę wsporczą 
przejścia dachowego. Pamiętać o zachowaniu 
odpowiednim zakładzie płyty wsporczej na pły-
cie elewacyjnej.

Mocowanie płyty wsporczej 2 wkrętami z łbem 
płaskim.

Jeśli instaluje się więcej przejść przez dach, 
dobrze jest sporządzić specjalny szablon,  
na którym zaznacza się wycięcia.

Następnie dociąć płytę elewacyjną przy użyciu 
piły.

W zależności od stosowanej długości płyty 
elewacyjnej, płytę bazową należy dociąć do 
szerokości ok. 40 cm. W obrębie płyty bazowej 
nakładany profil trzeba wyciąć.

Samą płytę zamontować w taki sposób, żeby 
przejście przez dach znajdowało się pośrodku 
wycięcia w płycie EQUITONE.

Wyciętą płytę elewacyjną mocuje się systemo-
wymi wkrętami EQUITONE.

Wbudowane systemowe przejście dachowe.
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DETALE W WERSJI STANDARDOWEJ

01 Płyta włókno-cementowa EQUITONE 8 mm 
03 Wkręt systemowy 5 x 70 
04 Łaty nośne min. 40 x 60 mm 
05 Kontrłaty min. 40 x 60 mm 
07 Poszycie spodnie / pokrycie spodnie dachu
08 Deskowanie
09 Drewniany klocek wyrównawczy
11 Profil wentylacyjny
14 Nit elewacyjny
15  Profil końcowy, grubość: maks. 0,80 mm 

– ta wersja nie jest zgodna z wytycznymi 
Niemieckiego Związku Dekarzy

18 Deska okapowa 40 x 120 mm
19  Podpora rynnowa w linii spadku do rury 

pionowej
20 Metalowa rynna skrzynkowa
21 Konstrukcja nośna z aluminium
22 Izolacja cieplna elewacji
Występ płyty z włókno-cementu EQUITONE  
do rynny dachowej, mierzony w poziomie, 
powinien wynosić 1/3 szerokości otworu 
rynny.

Okap z wewnętrzną rynną
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DETALE W WERSJI STANDARDOWEJ

Deska szczytowa z dowolnym występem

Szczyt z rynną wewnętrzną

01 Płyta włókno-cementowa EQUITONE 8 mm
03 Wkręt systemowy 5 x 70
04 Łaty nośne min. 40 x 60 mm
05 Kontrłaty min. 40 x 60 mm
06 Taśma uszczelniająca do gwoździ
07 Poszycie spodnie / pokrycie spodnie dachu
08 Deskowanie
14 Nit elewacyjny
15  Profil końcowy, grubość: maks. 0,80 mm 

– ta wersja nie jest zgodna z wytycznymi 
Niemieckiego Związku Dekarzy

17 Profil nakładany
20 Metalowa rynna skrzynkowa
21 Konstrukcja nośna z aluminium
22 Izolacja cieplna elewacji

Również na szczycie, gdzie występ może być 
dowolnie duży, nie wolno przekraczać 150 mm 
maksymalnego odstępu wkręta od krawędzi 
płyty.
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DETALE W WERSJI STANDARDOWEJ

Kalenica pulpitowa

Kalenica z wywietrznikiem liniowym

01 Płyta włókno-cementowa EQUITONE 8 mm
02 Podkładka z blachy
03 Wkręt systemowy 5 x 70
04 Łaty nośne min. 40 x 60 mm
05 Kontrłaty min. 40 x 60 mm
06 Taśma uszczelniająca do gwoździ
07 Poszycie spodnie / pokrycie spodnie dachu
08 Deskowanie
14 Nit elewacyjny
18 Deska kalenicowa 40 x 120 mm
21 Konstrukcja nośna z aluminium
22 Izolacja cieplna elewacji
28 Wywietrznik liniowy kalenicowo-grzbietowy
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DETALE W WERSJI STANDARDOWEJ

Grzbiet dachu z nakładką metalową

Kosz dachowy z blachą koszową Kosz dachowy układa się przeważnie w wer-
sji zagłębionej z podkładką. Głębokość rynny 
koszowej musi wynosić co najmniej 20 mm. Do 
nakładania i mocowania w koszu ukośnie doci-
nanych płyt włókno-cementowych wymagane 
jest odpowiednie podparcie. Blachy koszowe 
muszą całą swą powierzchnią spoczywać na 
podkładzie kryjącym. W celu ochrony blach 
koszowych przed korozją zaleca się ułożenie 
pod nimi np. papy asfaltowej. Płyty powinny 
wchodzić w rynnę koszową na co najmniej 50 mm.

01 Płyta włókno-cementowa EQUITONE 8 mm
02 Wkręt systemowy 5 x 70
03 Profil nakładany
04 Kontrłata
05 Łata nośna
06 Taśma uszczelniająca do gwoździ
07 Poszycie spodnie / pokrycie spodnie dachu
08 Deskowanie
09 Deskowanie kosza
10 Pokrycie wstępne
11 Metalowy kosz dachowy
12 Krokiew koszowa
13 Uchwyt łaty kalenicowej/grzbietowej
14 Łata grzbietowa
15 Osłona metalowa
16 Taśma wentylacyjna kalenicowa/grzbietowa
17 Krokiew grzbietowa

Inną możliwością wykonania grzbietu jest 
zastosowanie wywietrznika liniowego kalenico-
wo-grzbietowego.

01 02
03

04 05
06

0708

13 14 16 15

17

08 07
06

04
05

03
02

01
09 12 11 10

≥ 100
≥ 50
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DETALE W WERSJI STANDARDOWEJ

Okno dachowe, przekrój poziomy

Okno dachowe, przekrój pionowy

01 Płyta włókno-cementowa EQUITONE 8 mm
02 Podkładka z blachy/obróbka
03 Profil nakładany
04 Wkręt systemowy 5 x 70
05 Łaty nośne
06 Poszycie spodnie / pokrycie spodnie dachu
07 Zabezpieczenie szwów i perforacji

07 02 01 04 03 05 06

02

04
01

03
05

06
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Zasadniczo każdy dach systemowy kryty  
z otwartymi szczelinami dylatacyjnymi wymaga 
oddzielnego projektowania detali oraz wentylo-
wanej elewacji.

Krycie dachu systemowego z zastosowaniem 
otwartych szczelin dylatacyjnych jest możliwe 
tylko z wykorzystaniem płyt EQITONE [pictura] 
i [textura].

Projektując dach systemowy z otwartymi 
szczelinami dylatacyjnymi, należy przestrze-
gać następujących warunków brzegowych:
• Układanie wyłącznie na aluminiowej lub sta-

lowej konstrukcji nośnej.
• Minimalne pochylenie dachu to 25°.

• Spodnie pokrycie dachu musi być trwale 
wodoszczelne oraz odporne na działanie 
promieniowania UV, może to być np. papa 
asfaltowa lub blacha.

• Należy zapewnić możliwość kontroli i czysz-
czenia w obrębie okapu (np. usuwanie liści 
z rynien).

• Detale należy wykonywać specjalnie dla 
każdego projektu – nie ma dla nich szablo-
nów.

• Takie detale jak okap, kalenica, szczyt  
i obróbki przejść przez dach są miejscami,  
po których spływa woda i jako takie muszą 
być trwale wodoszczelne.

• W okapie i w kalenicy należy zapewnić wen-
tylacyjne otwory wlotowe i wylotowe oraz 

co najmniej 40 mm wysokości szczeliny 
wentylacyjnej – szczelina dylatacyjna ma tu 
szerokość od 8 do 10 mm.

• Ponieważ po gotowym pokryciu nie wolno 
chodzić, trzeba zaplanować odpowiednie 
haki dachowe (dla lin, drabin itp.).

• Zasada konstrukcyjna jest taka sama jak  
w przypadku projektowania i stosowania płyt 
elewacyjnych EQUITONE (rozdział: Metalowa 
konstrukcja nośna z mocowaniami widocz-
nymi i niewidocznymi). Tabel obciążeń dla 
projektowania i stosowania płyt elewacyj-
nych EQUITONE nie wolno wykorzystywać 
przy kryciu dachów.

Układanie z otwartą szczeliną dylatacyjną

Wyznaczanie punktów stałych i przesuwnych

≥ 30 ≥ 30
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OBIEKT REFERENCYJNY

Haus Drei

Architekci: Gellink + Schwämmlein Architekten 

Produkt: Płyty elewacyjne EQUITONE [pictura] 

Zdjęcie: Brigida Gonzales
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Podstawy techniczne

Przy planowaniu i konstruowaniu dachu spa-
dzistego należy przestrzegać między innymi 
wymienionych ogólnych przepisów technicz-
nych.

Najważniejsze z nich to:
• Podstawowe wytyczne ZVDH* dla pokryć 

dachowych, hydroizolacji i okładzin ścian 
zewnętrznych

• Wytyczne ZVDH* dla robót metalowych w rze-
miośle dekarskim

• Informacja ZVDH* z zakresu ochrony cieplnej 
dachów

• Informacja ZVDH* z zakresu pokryć spodnich, 
poszyć spodnich i pokryć wstępnych dachów

• Wskazówki ZVDH* dotyczące drewna i mate-
riałów drewnopodobnych 

• Wskazówki ZVDH* dotyczące określania 
obciążeń 

• PN-EN 1995-1-1/NA: Wymiarowanie i konstru-
owanie części drewnianych

• PN-EN 1991-1-4 /NA: Oddziaływania na ustro-
je nośne

• DIN 4108 Ochrona cieplna w budynkach
• DIN 4109 Izolacja akustyczna w budynkach
• DIN 68800 Ochrona drewna

* ZVDH = Centralne Stowarzyszenie Niemieckiego 
Rzemiosła Dekarskiego

Źródła informacji:
Wytyczne specjalistyczne: 
Rudolf Müller Verlag
Stolberger Straße 76
50933 Kolonia 
www.baufachmedien.de

Normy DIN: Beuth Verlag
Burggrafenstraße 6 10787 Berlin 
www.beuth.de

Normy PN-EN: 
Polski Komitet Normalizacyjny.
www.pkn.pl

Dane techniczne – dach systemowy z płyt włókno-cementowych  
EQUITONE [pictura], [natura] PRO i [textura]

Charakterystyczny ciężar własny  t = 8 mm g
k
= 0,17 kN/m2

Współczynnik bezpieczeństwa częściowego 
dla ciężaru własnego (włókno-cement)

γ
G
= 2,5

Wartość obliczeniowa wytrzymałości oporu 
nośnego na zginanie
       dla [natura] PRO, [textura]
       dla [pictura]

σ
Rd

= 7,1 N/mm2

σ
Rd

= 6,3 N/mm2

Współczynnik elastyczności E
mean

=  12.000 N/mm2

Rozszerzalność temperaturowa α
T 
= 10 · 10-6 · K-1

Przewodnictwo cieplne λ = 0,6 W/(m·K)

Rozszerzalność pod wpływem działania 
wilgoci

εhigr,30-95= 1,18 mm/m

Mrozoodporność zgodnie z PN-EN 12467

Klasyfikacja ogniowa A2 s1,d0 według EN 13501 1

Odporność chemiczna podobnie jak beton C 35/45

Odporność na starzenie podobnie jak beton C 35/45

Wartość obliczeniowa dla systemo-
wego wkrętu dachowego w oparciu o 
Z 31.4 183

dla ścinania dla [natura] PRO i 
[textura]
dla ścinania płyt [pictura]
na wyrywanie dla [natura] PRO 
i [textura]

na wyrywanie dla [pictura]

R
Q,d

= 0,89 kN

R
Q,d

= 0,79 kN
R

Z,d
= 0,74 kN

R
Z,d

= 0,066 kN
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Materiał: włókno-cement

Włókno-cement jest nowoczesnym, wzmacnia-
nym materiałem wykonanym z naturalnych  
i neutralnych dla środowiska surowców. Suma 
pozytywnych właściwości sprawia, że spełnia 
on współczesne wymagania konstrukcyjne  
i estetyczne. Technologia ta jest poparta ponad 
30-letnim doświadczeniem oraz prowadzony-
mi przez ten czas badaniami i obserwacjami 
w niezależnych laboratoriach, z wykorzysta-
niem testów symulujących proces starzenia 
oraz wieloletnie, rzeczywiste obciążenia obiek-
tów. Od 1980 roku na dachach i elewacjach 
ułożono wiele milionów metrów kwadratowych 

produktów z włókno-cementu, wytrzymują-
cych ekstremalne obciążenia klimatyczne. 
Wielkoformatowe włókno-cementowe płyty 
elewacyjne do wykonywania elewacji wentylo-
wanych znakomicie sprawdziły się w praktyce. 
Są one wykonane z niepalnego, skoncentrowa-
nego kamienia cementowego wzmocnionego 
włóknami, który po utwardzeniu jest odporny 
na odkształcenia i wpływ warunków atmosfe-
rycznych. Największy procent surowca stanowi 
cement portlandzki, który otrzymuje się przez 
wypalenie wapienia i gliny marglistej. W celu 
zoptymalizowania właściwości produktu jako 

dodatki stosuje się np. mączkę wapienną. Jako 
włókna wzmacniające w płytach elewacyjnych 
[textura], [pictura] i [natura] stosowane są 
syntetyczne, organiczne włókna z alkoholu poli-
winylowego. Są one nieszkodliwe pod względem 
fizjologicznym. W podobnej formie wykorzystu-
je się je w branży tekstylnej do produkcji odzie-
ży wierzchniej i tkanin ochronnych, flizeliny  
i nici medycznych do szycia. Podczas produkcji 
włókno-cementu włókna technologiczne speł-
niają funkcję filtracyjną. Te włókna filtracyjne to 
głównie włókna celulozowe, takie jak te wyko-
rzystywane w przemyśle papierniczym.
W mikroporach obecne jest także powietrze. 
Dzięki systemowi mikroporów powstaje mate-
riał budowlany odporny na mróz, posiadający 
zdolność regulacji wilgoci, oddychający, a pomi-
mo to nie przepuszczający wody. Płyty elewa-
cyjne EQUITONE [textura], [pictura] i [natura] 
PRO są utwardzane w temperaturze otoczenia 
i bez ciśnienia pary. Nakładana potem na gorą-
co wielowarstwowa powłoka zapewnia trwały 
wygląd płyt. Nie blaknie i jest odporna na dzia-
łanie promieniowania UV. Tylna strona płyty 
jest pokryta powłoką równoważną pod wzglę-
dem fizycznym. Produkty z włókno-cementu 
są całkowicie neutralne dla fal elektromagne-
tycznych i promieniowania, tak że nie wpływa-
ją na fale radiowe, instalacje na podczerwień, 
systemy lokalizacji osób ani promieniowanie 
radarowe.

Dachy z EQUITONE

Od czasu wynalezienia włókno-cement wciąż jest 
na nowo odkrywany w zastosowaniach archi-
tektonicznych i rozmaicie interpretowany dzię-
ki kreatywnym pomysłom i atrakcyjnym połą-
czeniom materiałów. Dzięki tej różnorodności 
dostępnych aranżacji nadaje się do stosowania 
w budynkach różnego typu: z wykorzystaniem 
ponadczasowego włókno-cementu projektuje się 
szkoły, przedszkola, budynki biurowe i komunal-
ne oraz domy jedno- i wielorodzinne.

Płyty elewacyjne EQUITONE posiadają doskona-
łe właściwości fizyczno-budowlane i są dostęp-
ne w dużych formatach, do 3100 mm x 1250 
mm. Włókno-cement jest niepalny (A2-s1, d0 wg 
PN-EN 13501-1), niezwykle stabilny kształtowo 
i odporny na warunki pogodowe oraz uderze-
nia, UV stabilny i bardzo trwały. Potwierdzają to 
dokumenty Federalnego Urzędu Budownictwa  
i Planowania Przestrzennego: 

W tabeli „Okres użytkowania dla elementów  
w analizie cyklu zastosowania” płytom elewa-
cyjnym z włókno-cementu – o średniej trwałości 
wynoszącej ponad 50 lat – przypisano najwyż-
szy stopień.

Włókna 
zbrojące

Włókna 
technologiczne

Woda

Woda

Mieszalnik

Cement

Mieszalnik do cementu Kadź z mieszadłem

Maszyna do płyt Stanowisko do 
cięcia płyt

Prasa Płyty elewacyjne

Fachverband Baustoffe und Bauteile 
für vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden e.V. (FVHF)

(Niemieckie Stowarzyszenie 
Branżowe Materiałów i Elementów 
Budowlanych na Elewacje 
Wentylowane) (FVHF)

Bauen (Niemieckie Towarzystwo 
Zrównoważonego Budownictwa) 
German Sustainable Building Council

Związek Przemysłu Włókno-cementowego e. V.).
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Prędkość posuwu vf wynosi:

V
f
 =                          m/min.

dla EQUITONE [textura], [pictura], [natura] PRO 
= 20 m/min (tarcza diamentowa)
=  3,0 – 3,5 m/min (tarcza z węglików  

spiekanych)

d = średnica tarczy piły  (380 mm)
p = 3,14
n =  prędkość obrotowa wału  

napędowego w  min-1

       (3000 min-1)

n =                                       [min-1]

       

Do obróbki włókno-cementu nie wolno stoso-
wać tarcz szlifierskich z węgliku krzemu i dia-
mentowych tarcz do cięcia. Dotyczy to zarówno 
cięcia na sucho, jak i na mokro. Uzasadnienie: 
Oba rodzaje tarcz wymagają wysokiej pręd-
kości cięcia. Występujące przy tym wysokie 
naciski cięcia mogą prowadzić do nadmiernie 
wysokich obciążeń materiałowych w obrębie 
krawędzi cięcia. Nadmierne obciążenie pyłem 
i hałasem również uniemożliwia zastosowanie 
tego rodzaju tarcz.

Prędkość cięcia:
60 m/s dla tarcz diamentowych,
2 – 2,5 m/s dla tarcz z węglików spiekanych
Aby tarcza piły zachowała swą przydatność jak 
najdłużej oraz aby uzyskać optymalną jakość 
cięcia, konieczne jest dostosowanie do różnych 
warunków.
Do obróbki włókno-cementu najbardziej odpo-
wiednie są tarcze diamentowe lub z węglików 
spiekanych grupy skrawania i zastosowania  
K 10, DIN 513.

Prędkość cięcia v
c wynosi:

V
c
 =                            [m/s]

dla włókno-cementu
= 60 m/s (tarcza diamentowa)
= 2,0 – 2,5 m/s (tarcza z węglika spiekanego)

f
z
 = posuw na ząb mm

z = liczba zębów
n =  prędkość obrotowa wału napędowego 

w min.-1

Wskazówka:
f

z
 = 0,3 – 0,35 mm

d  ·  p  ·  n
1000  ·  60

fz  ·  z  ·  n
    1000

V
c

Włókno-cement

V
f

Wierzchnia  
warstwa  
kolorowa

Stół piły

t

V
f

Czynnikiem decydującym o dokładnym, rów-
nym cięciu jest niewielka różnica między 
kątem wejścia (E) i kątem wyjścia (A) zębów w 
obrabiany produkt a kątem natarcia

zęba (t). Do równych materiałów najbardziej 
odpowiedni jest płaski ząb trapezowy z kątem 
natarcia równym 5°. Podziałka uzębienia (t) nie 
powinna być mniejsza niż 10 mm.
Aby zapobiec powstawaniu pęknięć zmęcze-
niowych, średnica kołnierza (dF) powinna być 
równa 2/3 średnicy tarczy (d).
Dokładność ruchu obrotowego = ± 0,1 mm.
Brzeszczot piły nie powinien wystawać więcej 
niż 5 mm.

Uzębienie grupowe
Ząb płaski,  
trapezowy

Prędkość posuwu: od 20 m/min (diamentowe) 
od 3,0 – 3,5 m/min (z węglików spiekanych)

Obróbka wyrobów z włókno-cementu

Tarcze do pił, informacje ogólne

Jakość cięcia

Prędkość cięcia

Informacje ogólne

V
c
  ·  1000  ·  60

               d  · p
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Piła tarczowa Diamaster

Do ekonomicznej i profesjonalnej obróbki płyt  
z włókno-cementu szybkimi, dostępnymi w han-
dlu piłami ręcznymi, obcinającymi lub stołowy-
mi odpowiednie tarcze diamentowe Diamaster.
Cięcie może się odbywać zarówno wstecz, jak 
i do przodu (kierunek posuwu jest taki sam jak 
kierunek obrotów tarczy).
Piły muszą być wyposażone w odciągi pyłu. 
Czyste cięcie ręczną piłą tarczową zapewni pro-
wadzenie piły w szynie prowadzącej lub wzdłuż 
łaty murarskiej. Cięcie płyt od spodniej strony  
i wysunięcie tarczy z materiału o ok. 5 mm 
będzie skutkować optymalnym i czystym 

docięciem bez zadziorów, jeśli przestrzegać 
się będzie pozostałych parametrów, czyli gdy 
dobierze się odpowiednią tarczę tnącą, kształt 
zębów i prędkość cięcia.
Prędkość cięcia: Obroty tarczy piły (także ręcz-
nej piły tarczowej) należy ustawić zgodnie  
z poniższą tabelą. Prędkości cięcia są zawsze 
takie same. Większe prędkości skracają trwa-
łość tarczy. Dzięki większej sztywności korpusu 
piły wersja z amortyzacją drgań pracuje spo-
kojniej i zapewnia lepsze warunki pracy dzięki 
generowaniu niższego poziomu hałasu.
 

Ze względu na ochronę pracy i zdrowia szcze-
gólną uwagę należy poświęcić powstającemu 
podczas cięcia pyłowi. Masa pyłu wymaga 
wystarczającej mocy odsysania instalacji.

Dane techniczne tarcz Diamaster

Wyrzynarki

Wyrzynarki są odpowiednie do wykonywania 
cięć po krzywej i do docinania. Zaleca się korzy-
stanie z wyrzynarek z regulacją elektroniczną  
i systemem odsysania. Jako tarcze tnące odpo-
wiednie są te z węglików spiekanych.

Do obróbki zalecamy używanie tarcz T 141 HM 
z węglików spiekanych. Zalecane jest cięcie 
bez skoku brzeszczotu.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Podczas obróbki płyt elewacyjnych z włókno-
-cementu należy przestrzegać następujących 
zasad bezpieczeństwa:

• Zasadniczo należy unikać pylenia.
• Urządzeń do obróbki (przyrządów do cięcia, 

frezarek itd.) należy używać w połączeniu  
z urządzeniami odsysającymi.

• Pył usuwać za pomocą odpowiedniego 
odkurzacza.

• Unikać kontaktu z oczami i skórą, stosując 

odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 
takie jak okulary ochronne i odzież ochronną.

• Nie wdychać pyłu: Jeśli w miejscu pracy 
przekroczone zostały wartości graniczne 
lub spodziewane jest ich przekroczenie, 
należy założyć atestowaną maskę P2 chro-
niącą drogi oddechowe. W przypadku znacz-
nego przekroczenia wartości granicznych 
zastosować maskę P3.

Tarcza piły  
tarczowej

Średnica Szerokość cięcia /
grubość tarczy 

(mm)

Otwór
(mm)

Wymiary otworu 
pobocznego

Zęby (szt.) Zalecana
prędkość  

(obr./min)

Diamaster 160 160 3,2 / 2,4 20 – 4 4000

Diamaster 190 190 3,2 / 2,4 30* – 4 3200

Diamaster 225 225 3,2 / 2,4 30* 2 / 10 / 60 6 2800

Diamaster 300 300 3,2 / 2,4 30* 2 / 10 / 60 8 2000

*w razie potrzeby użyć pierścienia adaptacyjnego
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Impregnat do krawędzi Luko

• Kuweta aplikacyjna Luko
• Pojemnik z impregnatem do krawędzi Luko (okres przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty 

napełnienia).
• Luko to preparat dyspersyjny, który trzeba wymieszać/wstrząsnąć przed użyciem.
• Aplikator ze specjalną gąbką z mikrowłókien.
 
 

 
• Zanurzyć aplikator w pojemniku z impregnatem.
• Impregnat do krawędzi Luko stosuje się w postaci nierozcieńczonej.
• Zanurzyć aplikator z gąbką w preparacie i usunąć nadmiar płynu. 
• Temperatura przetwarzania i przechowywania wynosi od +5°C do +25°C.
 
 
 

• Impregnować tylko pojedyncze krawędzie płyt. Nie w stosie. 
• Przeciągnąć aplikator z lekkim pochyleniem do strony tylnej płyty wzdłuż krawędzi,  

aby uniknąć pozostałości impregnatu na stronie widocznej.
• Natychmiast usunąć nadmiar preparatu z powierzchni płyt. 
• Nadmiar impregnatu do krawędzi Luko z misy aplikacyjnej nie może być przelewany z powro-

tem do pojemnika ani ponownie używany. 
• Zabezpieczenie krawędziowe Luko musi całkowicie zakrywać krawędź. Wystarczająca impre-

gnacja jest widoczna po ciągłej, błyszczącej powierzchni krawędzi.
• Impregnację otworów można wykonywać pędzelkiem. 

Obróbka krawędzi i impregnacja krawędzi Luko

Przy dekoracyjnych płytach elewacyjnych  
z włókno-cementu należy pozbawić zadzio-
rów krawędzie płyt z przodu i z tyłu po cięciu. 
Dzięki temu zmniejsza się ryzyko uszkodzenia 
i osiąga się lepsze właściwości optyczne. Do 
wyłamania krawędzi można zastosować deskę 
o wielkości ok. 400 x 100 mm z przyklejonym 
papierem ściernym o uziarnieniu 100.
W przypadku [textura] na antracytowej pły-
cie podstawowej, [natura], [natura] PRO  
i [pictura] należy po przycięciu krawędzie cięcia  
– a w przypadku [natura] i [natura] PRO rów-

nież otwory do mocowania tylnego – zaim-
pregnować impregnatem do krawędzi Luko. 
Przy powłokach niekryjących (np. [natura]  
i [natura] PRO) w warunkach wilgotnych może 
występować wchłanianie wilgoci na krawę-
dziach płyt i wierceń, widoczne jako ciemniejsze 
zabarwienie. Takie zjawisko zależy od sytuacji 
atmosferycznej i zmniejsza się wskutek starze-
nia się płyt. W przypadku wiązanych cementem 
płyt elewacyjnych w niektórych sytuacjach 
swobodne wapno może przemieszczać się ze 
struktury cementowej płyty do krawędzi cięcia 

i może być widoczne jako osady wapienne. 
Ponieważ przy bardzo równomiernej i równej 
powierzchni płyt [pictura] takie zjawisko jest 
wyraźne i może negatywnie oddziaływać na 
wygląd strony widocznej płyty, trzeba zabez-
pieczyć krawędź cięcia płyty impregnatem 
do krawędzi Luko. Także w płytach [textura]  
z antracytowymi pytami podstawowymi (TA) 
w niektórych sytuacjach mogą występować 
osady wapienne, które mogą prowadzić do bia-
łych odbarwień krawędzi, ale nie mają wpływu 
na wygląd przedniej strony płyty.
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OBRÓBKA

Przechowywanie i transport

Płyty elewacyjne z włókno-cementu należy 
przechowywać na równym, suchym podłożu, 
z podparciem na całej powierzchni. Ułożona 
pośrednio folia piankowa służy do ochrony 
wysokiej jakości powierzchni i należy ją każdo-
razowo wkładać przy układaniu w stos.

Materiał ułożony w stos zabezpieczyć na placu 
budowy plandeką budowlaną przed wilgocią i 
zabrudzeniami. Plandeka budowlana musi pozo-
stać nałożona przy materiale ułożonym w stos. 
Wilgoć obecna między ułożonymi płytami może 
prowadzić do wystąpienia wykwitów wapna, któ-
rych nie da się już usunąć i które trwale wpływają 
na jakość widocznej powierzchni.

Nie ściągać płyt ze stosu, ale podnosić je. Na 
miejscu budowy transportować płyty w układzie 
na sztorc, nie odkładać ich na narożniku płyty.

Elewację należy zasadniczo czyścić w całości, 
ponieważ czyszczenie fragmentaryczne skut-
kuje niekorzystnym efektem wizualnym. Plamy 
brudu można zlikwidować gąbką i wodą. Do płyt 
powlekanych nie można stosować szorstkich 
materiałów czyszczących (takich jak zmywaki 
do naczyń, wełna stalowa itp.), ponieważ pozo-
stawiają one trwałe zarysowania na powierzch-
ni płyt. Pył cementowy można zetrzeć suchą 
ściereczką z mikrofibry (np. marki Vileda).
Małe plamki wapnia, rozpryski cementu czy 
wycieki wapna i niewielkie wykwity na płytach 

powlekanych można usuwać np. za pomocą 
5-procentowego roztworu kwasu jabłkowego 
lub środkiem czyszczącym na bazie octu i 
następnie spłukać dużą ilością wody. Możliwe, 
że wystąpią przy tym lekkie rozjaśnienia kolo-
rów, które można optycznie wyrównać poprzez 
odpowiednią obróbkę sąsiednich fragmen-
tów. Aby unikać reakcji niepożądanych należy 
uważać, aby kwas jabłkowy nie dostał się na 
niepowlekane części metalowe. Czyszczenie 
końcowe całej elewacji należy przeprowadzić 
po zakończeniu montażu, kierując się od góry 

Czyszczenie końcowe

ku dołowi. Uporczywe zabrudzenia można usu-
nąć za pomocą myjki ciśnieniowej i zimnej 
wody. Zazwyczaj wystarczające jest ciśnienie 
20 – 30 barów. Odległość dyszy rozpylającej 
od płyty powinna wynosić co najmniej 60 cm. 
Mniejsza odległość może skutkować uszkodze-
niem powłoki barwnej. Szczegółowe instruk-
cje dotyczące czyszczenia podano na stronie 
www.equitone.pl.

jących się pod kątem prostym i określających 
odcień. Trzecia oś, L*, określa jasność. Leży 
ona prostopadle w stosunku do płaszczyzny 
a*b*. W systemie tym każdy kolor można 
przedstawić za pomocą współrzędnych L*, a*, 
b*. Różnice odcieni podaje się jako L*, a* i b*. 

Tolerancje odcieni

W żadnym materiale budowlanym nie da 
się całkowicie wykluczyć różnic odcieni. 
Dopuszczalne tolerancje odcieni powlekanych 
płyt elewacyjnych EQUITONE są minimalne. 
Podano je w tabeli (wartość średnia z trzech 
wartości pomiarowych). Do pomiaru barw nale-
ży użyć urządzenia spectroguide firmy Byk-
Gardner GmbH. Dopuszczalne są różnice kolo-
rystyczne do L = ± 2,50, mierzone za pomocą 
uproszczonego modelu barw CIELab, określają-
cego stopień jasności kolorów.

Aby zdefiniować kolor i opisać różnice odcie-
ni, można skorzystać z przestrzeni barw CIE 
L*-a*-b*. Składa się on z osi a* i b*, przecina-

[natura]
PRO

[textura]/
[pictura]

DL*, jasność ± 2,00 ± 1,00

Da*, +czerwony/ 
-zielony

± 1,00 ± 0,75

Db*, +żółty/ 
-niebieski

± 1,00 ± 0,75

+ b* = żółty

- b* 
= niebieski

L* = 0 = czarny

L* = 100 = biały

zielony = 
- a* 

+ a* 
= czerwony
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Akcesoria dachu systemowego EQUITONE
Nazwa Wymiary 

[mm]
Materiał Opakowanie

Wkręt do dachu systemowego EQUITONE  
z końcówką nawiercającą,  
uszczelką EPDM i podkładką uszczelniającą, 
gniazdo wewnętrzne T 25

5 x 70 Stal szlachetna, 
powlekana, 
uszczelka EPDM, 
czarny

100 szt.

Systemowa podkładka z blachy do dachu 
EQUITONE z włożonym kątownikiem  
(dwuczęściowa), ciemnoszara

180 x 1280 Aluminium 1 szt.

Systemowa podkładka z blachy do dachu 
EQUITONE z włożonym kątownikiem  
(dwuczęściowa), ciemnoszara

180 x 2530 Aluminium 1 szt.

Profil nakładany do dachu systemowego 
EQUITONE, czarny

42 x 9 x 15
X 2300

Twarde PVC 10 szt.

Wywietrznik liniowy kalenicowo-grzbietowy 
do dachu systemowego EQUITONE, 2-stron-
ny, przekrój wentylacyjny 300 cm2/m,  
ciemnoszary*

2000 powlekane  
aluminium

1 szt.

Wywietrznik liniowy kalenicowo-grzbietowy, 
element łączący, część górna (1 szt. dla każ-
dego styku połączeniowego), ciemnoszary*

— powlekane  
aluminium

1 szt.

Wywietrznik liniowy kalenicowo-grzbietowy, 
element łączący, część dolna (2 szt. dla każ-
dego styku połączeniowego = 1 jednostka 
opakowaniowa), ciemnoszary*

— powlekane  
aluminium

1 szt.

Wywietrznik liniowy kalenicowo-grzbietowy, 
zakończenie kalenicy, ciemnoszare*

— powlekane  
aluminium

1 szt.

* Wywietrzniki liniowe kalenicowo-grzbietowe w innych kolorach są dostępne na zamówienie.
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OBIEKT REFERENCYJNY

Centrum usługowe

Architekt: Pool 2 Architekten

Produkt: Płyta elewacyjna EQUITONE [natura]

Zdjęcie: Andreas Secci
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KARTA KOLORÓW

rubinowy NU 3594

rubinowy NU 3314

brązowy NU 9723

brązowy NU 9911

żółty NU 6612

żółty NU 6622

zielony NU 5931

zielony NU 5941

niebieski NU 4115

szary NU 2941 czarny NU 0743

naturalny szary NU 2501 czarny NU 0733

beżowy NU 8921 antracyt NU 2513

beżowy NU 8911 szary NU 2813

braun NU 9612 tytanowo szary NU 2525

beżowy NU 8612 szary NU 2115

kremowy NU 1542 biały NU 1632

biały NU 1622 biały NU 1612 niebieski NU 4125

1 szara naturalna płyta bazowa 2 kremowa płyta bazowa 3 antracytowa płyta bazowa 4 rubinowa płyta bazowa 5 tytanowo-szara płyta bazowa

EQUITONE [natura] PRO
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KARTA KOLORÓW

Wskazówka dotycząca wyboru koloru
Będący przechyloną płaszczyzną dach w porównaniu z pozostałymi zewnętrznymi ścianami budynku jest w znacznie większym stopniu narażony na 
czynniki środowiskowe i atmosferyczne. Zanieczyszczenia powodowane przez pył i organizmy biologiczne mogą spowodować zmianę jego wyglądu. 
Im jaśniejszy i czystszy kolor, tym bardziej widoczna jest zmiana. W porównaniu do elewacji, która pozostaje w niemal pierwotnym stanie, z czasem 
może dojść do mniej lub bardziej wyraźnych różnic między kolorem elewacji a dachu. Aby uniknąć tego efektu, na dach systemowy należy wybierać 
raczej ciemniejsze odcienie, zwłaszcza wtedy, jeśli trzeba się liczyć z większymi obciążeniami generowanymi przez otoczenie.

PG = szara naturalna płyta podstawowa 
PW = kremowa płyta podstawowa 
PA = antracytowa płyta podstawowa

TA = antracytowa płyta bazowa 
TG = szara naturalna płyta bazowa
TT = tytanowo-szara płyta bazowa

żółty PG 641 zielony PG 544 niebieski PG 442 pomarańczowy PG 742

żółty PG 642 zielony PG 545 niebieski PG 443 czerwony PG 341

zielony PG 542 zielony PG 546 niebieski PG 444 czerwony PG 342

beżowy PW 841 beżowy PG 843 beżowy PG 844 brązowy PA 944

biały PW 141 szary PG 243 szary PG 241 czarny PA 041

szary TT 207 szary TG 206 szary TG 205 biały TG 102

czarny TA 001 czarny TA 003 szary TT 209 szary TT 210

czerwony TA 309 niebieski TA 409 niebieski TG 408 niebieski TG 407

zielony TA 507 zielony TA 508 zielony TG 506 zielony TG 505

czerwony TA 304 czerwony TA 308 pomarańczowy TG 702 żółty TG 604

EQUITONE [pictura]

EQUITONE [textura]
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Etex Exteriors
SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8

03-378 Warszawa

T: 22 212 22 91, 22 212 22 92

elewacje@equitone.pl

Informujemy, że wyboru kolorystyki i tekstury przedstawionych  
w katalogu materiałów budowlanych należy dokonywać na 
podstawie wzorów w naturze dostępnych u przedstawicieli 
handlowych. Technologia druku może mieć znaczący wpływ 
na różnice w kolorach i teksturach pomiędzy przedstawionymi 
ilustracjami, a rzeczywistymi materiałami budowlanymi. Próbkę 
materiału można zamówić na stronie www.equitone.pl

equitone.pl
Dołącz do nas:

EquitonePL
Equitone Poland
Equitone Poland


