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Doprowadzenie powietrza
wentylacyjnego pod pokrycie

Doprowadzenie powietrza 
do wentylacji izolacji cieplnej

Dachówka TONDACH
Łaty wisząca 30 ✕ 50
Kontrłaty
Folia dyfuzyjna stosowna
na deskowanie
Deskowanie – pułap
Krokwia
Izolacja cieplna
Izolacja paroszczelna
Konstrukcja sufitu

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 22°
Z izolacją pomocniczą 16°
Z izolacją wodoszczelną 12°
Dane techniczne:
Ogólna szerokość 280 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 223 mm
Długość pokrycia 360–380 mm
Masa 1 szt 3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,9 ks

Sklon 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
OLH 45 45 40 35 35 30 25
PLH 95 90 80 75 65 60 55

Rozstaw łat przy okapie 
uzależniony jest również
od typu i wysokości
żlebu przy określo-
nym pochyleniu.

Rozstaw łat przy klasycznym
układaniu (dachówka pod-
stawowa, gąsior zakład-
kowy, taśma wentyla-
cyjna i łaty 
30 ✕ 50 mm)

Przy marginalnej długości pokrycia
360–370 mm nie można zastosować
dachówek krawędziowych bez wykończeń.

Łacenie – wykonanie kalenicy (OLH, PLH) [gąsior
zakładkowy szer. 21 cm+dachówka zakładkowa]

Romańska 12 łączy w jednej dachówce
zalety zakładkowych płaskich niecek o wyra-
źnie wysokim stożkowatym sklepieniu. Pod-
czas wypalania w pozycji poziomej osiągana
jest maksymalna dokładność rozmiarów i ksz-
tałtu z wyróżniającymi się właściwościami
fizyczno-chemicznymi. Dachówka swoją struk-
turą sprawia wrażenie elegancji antycznych
stylów budownictwa i ma zastosowanie na
dachach nowoczesnych oraz zabytkowych.

OkapKalenica

Romańská 12
Format 28,0 ✕ 46,5 cm

Tabela podaje wymiary w mm w przybliżeniu
OLH – odległość łaty od kalenicy
PLH – przekroczenie łaty ponad kalenicą

Románská 12 – krawędziowa lewa Románská 12 – krawędziowa prawa
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