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WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych z gontów. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie pokryć dachowych z gontów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały: 
Do krycia dachów stosuje się wyłącznie gonty łupane ze świerka, jodły, dębu, modrzewia i cedru. 
Pokrycie z gontów układa się z dwóch lub trzech warstw. Znaczy to, Ŝe właściwie tylko około 
1/3 długości gonta jest naraŜone na działanie warunków atmosferycznych. 
 
Właściwości gontów łupanych: 
Gonty łupane 
Formy: łupane i w kształcie klina 
Nachylenie słoja rocznego -dopuszczalne 90º do 30º  w stosunku do szerokości gonta 
Tolerancja włókien Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w 
odstępie 300 mm od stopki gontu. 
Prostopadłość na stopce gontu- dopuszczalne odchylenie do 8% szerokości. 
Sęki: - niedopuszczalne na przedniej stronie - dopuszczalne mocno wrośnięte, niedopuszczalne 
na 60% długości gontów mierzonej od stopki gontu. 
Kolor - dopuszczalne róŜnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych właściwości drewna. 
Pęcherze Ŝywiczne -dopuszczalne, jeśli nie przechodzą na drugą stronę. 
Ślady owadów Niedopuszczalne 
Rysy -pęknięcia Niedopuszczalne. 
Biel -dopuszczalna w ograniczonym zakresie, niedopuszczalna 
Odkształcenia Dopuszczalne odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 4% sumy 
długości i szerokości gontów 
Wymiary graniczne - długość 
Dopuszczalne +25 mm do – 6mm przy 10% dostawy 6% długości 

Wymiary graniczne – szerokość, dopuszczalne +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach tej 
samej szerokości. 
Szerokość gontów Normalna szerokość 80 mm i więcej 
Składowanie – gonty przechowuje się w wiązkach. Wiązka zawiera 8 metrów mierzonych na 
szerokość, ułoŜonych obok siebie wszystkich gontów. Wiązka powinna być formowana z 
gontów, które są w pełni suche. 



Dopuszcza się do 5% tolerancji w szerokości wiązki przy pakowaniu. Wiązki naleŜy 
przechowywać na paletach. 
Na jednej palecie układa się 3 warstwy po 8 wiązek. Między kaŜdą warstwę naleŜy włoŜyć 
cztery łaty. 
Do mocowania gontów stosuje się gwoździe z płaską główką lub karbowane, spiralne. Muszą 
one być karbowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Nadają się równieŜ zszywki ze stali 
nierdzewnej o średnicy min. 1,5 mm i szerokości grzbietu 10 i 12 mm. Łączniki muszą być 
wystarczająco długie, aby wniknęły do konstrukcji nośnej na głębokość około 24 mm 
 

1. Gonty cięte 
Formy: w kształcie klina lub równoległe. 

2. Nachylenie słoja rocznego - Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokości gontu 
3. Tolerancja włókien - Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi 

bocznej w odstępie 300mm od stopki gontu(Norma-Primex: włókna biegną równolegle do 
krawędzi bocznych). 

4. Prostopadłość na stopce gontu - Dopuszczalne:odchylenie do 8% szerokości(Norma-
Primex :tylko 2 mm,niezaleŜnie od szerokości gontu) 

5. Sęki – cedr czerwony / Niedopuszczalne na przedniej stronie, -modrzew / Dopuszczalne: 
mocno wrośnięte ,sęki na 40% długości gontu mierzonej od stopki gontu -tylko 10 mm./, 
-dąb /d Niedopuszczalne /. 

6. czerwony ny 
7. Kolor- Dopuszczalne : róŜnice w zabarwieniu ,które wynikają z naturalnych właściwości 

drewna. 
8. Pęcherze Ŝywiczne- Dopuszczalne,jeśli nie przechodzą na drugą stronę. 
9. Ślady owadów- Niedopuszczalne 
10. Rysy, pęknięcia- Dopuszczalne, o ile nie wpływają na wartość uŜytkową materiału. 
11. Wymiarygraniczne: długość, szerokość: Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% 

dostawy - 6% długości (Norma -Primex: + 25mm - 5 mm dla całej ilości ). Dopuszczalne 
: +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości. (Norma -Primex : +-2 
mm niezaleŜnie od szerokości nominalnej ) 

 
3. Sprzęt 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Wg punktu 4.2 niniejszej specyfikacji 
 
5. Wykonanie robót 
Łacenie – osiowy rozstaw łat nośnych powinien być taki sam jak wybrany odstęp między 
rzędami gontów. 
Łaty nośne mocuje się zazwyczaj na łatach zabezpieczających lub krokwiach za pomocą gwoździ 
lub podobnych łączników jak np. śruby, zszywki itp. Wielkość gwoździ zaleŜy od grubości łat i 
powinna odpowiadać normie DIN 1052. 
Przy bezpośrednim mocowaniu łat do konstrukcji nośnych gwoździe muszą być przynajmniej 2,5 
raza dłuŜsze od grubości łat. 
KaŜde pokrycie gontami potrzebuje ciągłego, równomiernego odpowietrzania, tak aby gonty po 
zawilgoceniu 
mogły moŜliwie szybko wyschnąć, 



Mocowanie gontów – kaŜdy gont powinien być mocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ 
od krawędzi gontu w zaleŜności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien być większy 
niŜ 15-50 mm. 
Gwoździe powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 
30-40 mm.Widoczne gwoździe naleŜy usunąć. Gwoździe naleŜy wbijać tak głęboko, aby nie 
zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je 
rozerwać. 
Fugi – w czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między gontami odstępy tzw. fugi 
ruchome. Szerokość zaleŜy od skurczu stosowanych gontów. Im bardziej suche są gonty podczas 
montaŜu, tym szersze powinny być fugi. Stosuje się przewaŜnie szerokości fug od 1 do 5 mm. 
Boczne przemieszczenie fugi musi wynieść min. 30 mm. 
 
6. Kontrola jakości 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 
dokumentem. 
Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom wg. pkt. 2 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór podłoŜa 
- badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemoŜliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoŜa łacenia. 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m² pokrycia z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 
 


