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Вибираємо керамічну черепицю!

Керамічні або теракотові вироби з'явилися понад дві з половиною тисячі років тому,
точніше сказати ніхто не може. Наприклад, недавні розкопки у Японії виявили цілу армію
воїнів, виготовлену з кераміки. Які були в землі понад дві тисячі років, і збереглися в
первозданному вигляді. І, звичайно, всі ми бачили давньогрецькі амфори в історичних
музеях, з багатовіковою історією.

Теракоту – у перекладі з давньогрецької – обпалена земля, якщо точніше розібратися
– обпалена глина. Сьогодні говорять або теракотова черепиця, або керамічна або
глиняна. Основні її відмінності від інших матеріалів – безперечна довговічність,
надійність, нешкідливість, естетичність у виробах.
І по сьогоднішній день індустрія
кераміки розвинена, застосування її затребуване. Покрівельна черепиця з кераміки - це
той матеріал, який випробуваний тисячоліттями, і сьогодні є найкращим покрівельним
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матеріалом.
Очевидність
переваги в наступному:
• Довговічність виробу, оскільки не боїться ні сонця, ні води, ні морозів;
• Естетичний зовнішній вигляд і багатство форм, колірних рішень, тому що до випалення
матеріал дуже пластичний, легко формується, з природним барвником у всій масі;
• Теплий у мороз і прохолодний у спеку, оскільки він масивний і має велику інертність у
температурі; тихий у дощ чи град через товщину матеріалу;
• Спрощене обслуговування, тому що міняти можна не весь скат, а окрему черепицю;
• Стійкий до сильних поривів вітру, підривів завдяки своїй тяжкості та відсутності
цілісності покриття;
• І нарешті, створення власного стилю, дизайну екстер'єру, де завдяки кольору та
фактурі можна досягти гармонії загалом.
Технологія виготовлення згодом змінюється, й у деяких випадках в бік поліпшення.
Важливо розпізнати якість, оскільки невірний вибір може обернутися новими витратами
через 5-10 років. Майже вся керамічна черепиця завозиться в Україну з країн
Євросоюзу. І оскільки до спільноти Європи входять держави різних кліматичних зон, то
застосування черепиці теж ділиться на регіони. Наприклад, якщо черепиця
виробляється на заводі півдня Італії та отримує сертифікат якості не міжнародний, а
лише своєї кліматичної зони - її не застосовують в Австрії чи Польщі, тому що черепиця
не випробовувалась на морозостійкість чи інші вимоги більш північної кліматичної зони.
Є особливості застосування черепиці, виготовленої, скажімо, у східній Європі.
Орієнтування цих заводів який завжди спрямовано якість, скоріш обсяг продукції і ціну.
Відрізняється і технологія виробництва. Для отримання низької собівартості продукту
виключається додаткова обробка та підготовка сировини, а також економія енергії при
випалюванні, що робить черепицю не придатною для кліматичних зон півночі Європи та
України.
Знайти в Україні якісну керамічну черепицю, виготовлену за віковими технологіями,
можна. Практично вся черепиця, вироблена на території Німеччини, є такою, тому що там
найжорсткіші норми та стандарти для її виробництва. Крім того Німеччина схожа на
кліматичні зони з Україною, що не викликає побоювань для експлуатації німецької
кераміки в нашій країні.
Логічно та дешевше застосовувати керамічну черепицю з
терміном служби понад 100 років, тому що Вам не доведеться ще раз витрачати час,
кошти на ремонт або повну заміну покрівлі у похилому віці.
Бажаємо добротного даху на Вашому домі!
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