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Katalog przedstawia podstawowe obróbki blachar-
skie i akcesoria do płyt warstwowych ARCELOR-
MITTAL CONSTRUCTION POLSKA.

Systemowe obróbki blacharskie do wykończenia połą-
czeń płyt warstwowych są wykonane z ocynkowanej
blachy stalowej grubości 0,50 mm pokrytej ochronnie 
lakierem poliestrowym SP 25 µm, oraz dodatkowo za-
bezpieczone folią. 
Standardowa długość obróbek systemowych wynosi 
3 m.
W zależności od klasy agresywności środowiska ist-
nieje możliwość wykonania obróbek blacharskich z na-
stępujących powłok organicznych:
HAIRPLUS ® 25 (poliester SP25 µm) – do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych; odporny na zmia-
ny temperatury i oddziaływania czynników atmosfe-
rycznych
HAIRULTRA ® 35 (poliester 35 µm) – do zastoso-
wań zewnętrznych i wewnętrznych; odporny na zmia-
ny temperatury i oddziaływanie czynników atmosfe-
rycznych;
HAIRFLON 25 (powłoka polifluorowinylidenowa 
PVDF 25 µm) - odznacza się podwyższoną odpor-
nością na działania korozji i uszkodzenia mechaniczne, 
odporna na działania wysokiej temperatury do 100°C, 
zalecana do zastosowań zewnętrznych, głównie do 
obudowy ścian;
HAIRFLON 35 (powłoka polifluorowinylidenowa 
PVDF 35 µm) - jak wyżej
KEYRON 100, 150, 200 - powłoki stosowane na 
okładziny wewnętrzne zalecane w środowiskach z 
wysoką wilgotnością
EASTETIC CLEAN Kolaminat 50 – stosowana w 
obiektach przemysłu spożywczego; łatwo zmywalna, 
odporna na działanie środków czyszczących oraz  o 
wysokiej odporności chemicznej
HAIREXCEL ®  (poliuretan PUR 60µm (GRANITE)) – 
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, wyso-
ka odporność na czynniki korozyjne oraz uszkodzenia 
mechaniczne;
SINEA ( poliuretan PUR 85 µm ) jedyna na rynku stal 
powlekana z powłoką z termoutwardzalnego poliure-

tanu, o znakomitej odporności na korozję i promienio-
wanie ultrafioletowe.
Stal odporna na korozję gatunku 1.4301 (X5Cr-
N:18-10) – charakteryzuje się wysoką odpornością 
na działanie czynników korozyjnych;

Wszystkie obróbki blacharskie wykonujemy w mak-
symalnej długości 6 m oraz następujących zakresach 
grubości:
- dla blach powlekanych od 0,40 mm do 1,50mm
- dla blach ocynkowanych od 0,50 mm do 3,00mm.

Istnieje możliwość wykonania obróbek blacharskich 
     kandej ęis acelaz ,LAR ytelap z ezrolok mynlowod w

każdorazowo kontakt z przedstawicielem naszej firmy 
w celu ustalenia dostępności określonego koloru. 

    jendogz  enanokyw ąs eiksrahcalb ikbórbo eiktsyzsW
z normą PN-EN 14783.

           tyłp od ewożatnom airosecka eżkat ymejurefO
warstwowych oraz następujące łączniki mocujące:
samowiercące:
- do konstrukcji stalowej zimnogiętej o grubości od 1.5 
mm do 6.0 mm
- do konstrukcji stalowej gorąco walcowanej o grubo-
ści od 4.0 mm do 20 mm
samogwintujące
- do konstrukcji drewnianych
- do konstrukcji betonowych.

Istnieje możliwość zamówienia łączników w dowolnym 
kolorze z palety RAL.
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CO-02/grubość płyty
cokół zewnętrzny - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

Zastosowanie:
- rozwiązanie cokołu dla płyt ściennych z rdzeniem z PIR-u i styropianu

CO-03/grubość płyty
cokół wewnętrzny i obróbka otworów - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
- rozwiązanie cokołu wenętrznego i otworów dla płyt ściennych z rdzeniem z PIR-u i styropianu

grubość płyty [mm] 40 50 60 75 80 100 120 130 150 200 250

długość A 42 37 57 49 47 57 47 52 62 47 62

długość B 42 52 62 78 82 102 122 132 152 202 252

rozwinięcie [mm] 150 150 200 200 200 240 240 260 300 320 400

160

57

162

300

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

grubość płyty [mm] 40 50 60 75 80 100 120 130 150 200 250

długość A 35 45 55 70 75 95 115 125 145 195 245

długość B 46 36 56 41 36 56 36 46 66 36 36

rozwinięcie [mm] 170 170 200 200 200 240 240 260 300 320 370

160

155

56

300
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OO-19A
okapnik - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

Zastosowanie:
- okapnik, rozwiązanie cokołu i otworów dla płyt ściennych z rdzeniem z PIR-u i styropianu

OO-19B
okapnik - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 150

Zastosowanie:
- okapnik, rozwiązanie cokołu i otworów dla płyt ściennych z rdzeniem z PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 150
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KZ- 04
kątownik zewnętrzny - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

Zastosowanie:
- narożniki zewnętrzne dla płyt ściennych z rdzeniem z PIR-u i styropianu

KZ- 24
kątownik zewnętrzny - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 300

Zastosowanie:
- narożniki zewnętrzne dla płyt ściennych z rdzeniem z PIR-u i styropianu

Uwaga:

długość A [mm] 140 170

grubość [mm] 0,50 0,5

długość [mm] 3000 3000

rozwinięcie [mm] 400 460

zalecane do grubości płyt [mm] 40-80 100, 120

α
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KW - 07
kątownik wewnętrzny - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

KW - 07A
kątownik wewnętrzny - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 120

Zastosowanie:
- połączenie ściany z dachem, narożniki wewnętrzne dla płyt ściennych z rdzeniem 
z PIR-u i styropianu

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyzej 10% lub narożnikach niestandardowych należy podać 
wartość kąta α

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 200

Zastosowanie:
- połączenie ściany z dachem, narożniki wewnętrzne dla płyt ściennych z rdzeniem 
z PIR-u i styropianu

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyzej 10% lub narożnikach niestandardowych należy podać 
wartość kąta  α
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MP - 28
maskownica pionowa - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

MP - 28A
maskownica pionowa - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 80

Zastosowanie:
-maskowanie połączenia płyt w układzie poziomym dla płyt ściennych z rdzeniem 
z PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 120

Zastosowanie:
- maskowanie połączenia płyt w układzie poziomym dla płyt ściennych z rdzeniem 
z PIR-u i styropianu
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MP - 08
maskownica pionowa - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

AP - 20/grubość płyty
attyka - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 240

Zastosowanie:
-maskowanie połączenia płyt ściennych w układzie poziomym 
dla płyt z rdzeniem z PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
-rozwiązanie attyki dla płyt z rdzeniem z PIR-u i styropianu

grubość płyty [mm] 40 50 60 75 80 100 120 130 150

długość A 80 90 100 115 120 140 160 170 190

długość B 93 113 103 108 103 133 113 103 113

rozwinięcie [mm] 370 400 400 420 420 470 470 470 500

200 250

240 290

83 83

520 570

160

200

103

500
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SP - 12/grubość płyty
wiatrownica - obróbka szczytu dachu - płyta z rdzeniem PIR-u

KP - 13/grubość płyty
kalenica dachu jednospadowego - płyta z rdzeniem PIR-u

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
- rozwiązanie wiatrownicy - obróbki szczytu dachu
   dla płyt z rdzeniem z PIR-u

grubość płyty [mm] 40 60 80 100 120

długość A 120 140 160 180 200

długość B 32 32 62 42 52

rozwinięcie [mm] 400 420 470 470 500

140

220

32

500

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
-rozwiązanie kalenicy dachu jednospadowego dla płyt z rdzeniem z PIR-u

grubość płyty [mm] 40 60 80 100 120

długość A 120 140 160 180 200

długość B 37 47 57 37 37

rozwinięcie [mm] 340 370 400 400 420

140

220

67

470
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KP - 11
llistwa podkalenicowa - płyta z rdzeniem PIR-u

ZJ - 18
zakończenie dachu jednospadowego - płyta z rdzeniem PIR-u i styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 2000

rozwinięcie [mm] 150

Zastosowanie:
-rozwiązanie kalenicy dla płyt z rdzeniem z PIR-u

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 240

Zastosowanie:
-rozwiązanie zakończenia dachu jednospadowego 
dla płyt z rdzeniem z PIR-u i styropianu

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyżej 10% należy podać wartość kąta α
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OP - 16
okap - płyta z rdzeniem PIR-u

OP - 15
okap - płyta z rdzeniem PIR-u

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 150

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt z rdzeniem z PIR-u
wariant I

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 120

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt z rdzeniem z PIR-u
wariant I

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyżej 10% należy podać wartość kąta α
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OP - 14/grubość płyty
okap - płyta z rdzeniem z PIR-u

OP - 17/grubość płyty
okap - płyta z rdzeniem z PIR-u

grubość [mm] 0,88

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt z rdzeniem z PIR-u
wariant I

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyżej 10% należy podać wartość kąta α i β

grubość płyty [mm] 40 60 80 100 120

długość A 80 100 120 140 160

długość B 39 39 59 59 59

rozwinięcie [mm] 240 260 300 320 340

140

180

39

340

grubość [mm] 0,88

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt z rdzeniem z PIR-u
wariant II

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyżej 10% należy podać wartość kąta α i β

grubość płyty [mm] 40 60 80 100 120

długość A 77 97 115 137 157

długość B 92 72 74 72 82

rozwinięcie [mm] 300 300 320 340 370

140

177

62

370
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PS - 11
połączenie płyty dachowej  - płyta z rdzeniem ze styropianu

ZS - 06
połączenie płyty dachowej  - płyta z rdzeniem ze styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 120

Zastosowanie:
- połączenie płyt dachowych z rdzeniem ze styropianu

Zastosowanie:
- zamocowanie płyt dachowych z rdzeniem ze styropianu

Uwaga:
- obróbka wykonana z blachy ocynkowanej 

grubość [mm] 1,00

długość [mm] 1250

rozwinięcie [mm] 135
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OS - 18/grubość płyty
okap - płyta z rdzeniem ze styropianu

KS - 19/grubość płyty
kalenica dach jednospadowy - płyta z rdzeniem ze styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt 
z rdzeniem ze styropianu
wariant II

Uwaga:
- dla dachu o spadku 
powyżej 10% należy podać 
wartość kąta α i β

grubość płyty [mm] 60 75 100 130 150 200 250

długość A 75 91 118 150 171 223 278

długość B 68 52 85 73 72 80 95

rozwinięcie [mm] 240 240 300 320 340 400 470

Zastosowanie:
-rozwiązanie kalenicy dla dachu jednospadowego dla płyt z rdzeniem ze styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

grubość płyty [mm] 60 75 100 130 150 200 250

długość A 121 136 161 191 214 261 309

długość B 48 53 58 58 55 58 40

rozwinięcie [mm] 320 340 370 400 420 470 500
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OS - 26/grubość płyty
okap - płyta z rdzeniem ze styropianu

OS - 27
okap - płyta z rdzeniem ze styropianu

grubość [mm] 0,88

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt 
z rdzeniem ze styropianu
wariant I

Uwaga:
- dla dachu o spadku 
powyżej 10% należy podać 
wartość kąta α i β

grubość płyty [mm] 100 130 150 200 250

długość A 98 128 148 198 248

długość B 80 50 50 60 60

rozwinięcie [mm] 240 240 260 320 370

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

rozwinięcie [mm] 200

Zastosowanie:
-rozwiązanie okapu dla płyt z rdzeniem ze styropianu
wariant I

Uwaga:
- dla dachu o spadku powyżej 10% należy podać 
wartość kąta α 
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SS - 20/grubość płyty
wiatrownica - obróbka szczytu dachu -  płyta z rdzeniem ze styropianu

KS - 14
listwa podkalenicowa - płyta z rdzeniem ze styropianu

Zastosowanie:
-rozwiązanie kalenicy dla płyt z rdzeniem ze styropianu

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 1140

rozwinięcie [mm] 120

grubość [mm] 0,50

długość [mm] 3000

Zastosowanie:
- wiatrownica - obróbka szczytu dachu dla płyt 
z rdzeniem ze styropianu

grubość płyty [mm] 60 75 100 130 150 200 250

długość A 121 136 161 191 214 261 309

długość B 75 60 55 75 52 55 57

rozwinięcie [mm] 300 300 320 370 370 420 470
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Łączniki samowiercące do płyt warstwowych

Rodzaj i zastosowanie 
łącznika

Kategoria 
korozyjności Rysunek

Łącznik ze stali ocynkowanej z podkładką 
EPDM. Zamocowanie płyt warstwowych 
do stali zimnogiętej o grubości od 1,5 do 
6 mm

C1 - C4

Łącznik ze stali ocynkowanej z podkładką 
EPDM. Zamocowanie płyt warstwowych 
do stali gorącowalcowanej o grubości od 
3 do 20 mm

C1 - C4

Łącznik ze stali ocynkowanej z podkładką 
EPDM. Zamocowanie płyt warstwowych 
do drewna i betonu

C1 - C4

Łącznik ze stali nierdzewnej z podkładką 
EPDM. Zamocowanie płyt warstwowych 
do stali zimnogiętej i gorącowalcowanej

C1 - C4

W ofercie znajdują się też łączniki do wszystkich rodzajów produkowanych przez naszą firmę płyt warstwowych.
W celu doboru rodzaju i długości łącznika, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy
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Akcesoria - elementy złączne

Blachowkręt z podkładką
Zastosowanie:
- mocowanie obróbek blacharskich oraz wzdłużne płyt dachowych 

Rozdzielacz nacisku 22 x 80 mm
Zastosowanie:
- mocowanie płyt ściennych z ukrytym mocowaniem PIR

średnica i długość [mm] 4,8 x 20

maksymalna przewiercalność [mm] 1,0+1,0

wymiary [mm] 1,2 x 22 x 80

średnica otworów [mm] 7,0

Kalota 26 - 27 mm
Zastosowanie:
- mocowanie płyt dachowych PIR

wymiary [mm] 2,0 x 39  x 49

średnica otworów [mm] 7,0
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Akcesoria - uszczelki 
Wypełniacz profilowy
Zastosowanie:
- uszczelnienie połączenia płyt PIR w kalenicy

Uszczelka polietylenowa PES-5x50
Zastosowanie:
- uszczelnienie elementów obudowy z płyt warstwowych
- paroizolacja
- przekładka pomiędzy podporą a obudową z płyt warstwowych 

długość [m] 1,00

wymiary [mm] 5,0 x 5.0

ilość w rolce [m] 15

Uszczelka polietylenowa PES-3x20
Zastosowanie:
- uszczelnienie elementów obudowy z płyt warstwowych
- paroizolacja
- izolacja przeciwwilgociowa

wymiary [mm] 3,0 x 20.0

ilość w rolce [m] 30
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Akcesoria - uszczelki, obiekty chłodnicze
Uszczelka poliuretanowa PURS - rozprężna
Zastosowanie:
- uszczelnienia elementów obudowy z płyt warstwowych
- uszczelnienia cokołu

Łącznik LAX
Zastosowanie:
- mocowanie płyt warstwowyc chłodniczych

wymiary [mm] 45  x 23 x 33

średnica otworu  [m] 6,4

Profil narożny PVC
Zastosowanie:
- maskowanie narożników wewnętrznych w obiektach chłodniczych 

oznaczenie EX.14

część zewnętrzna narożnika

wymiary [mm] 4,0 x 20

ilość w rolce [m] 8
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Akcesoria - obiekty chłodnicze
Profil narożny PVC
Zastosowanie:
- maskowanie narożników wewnętrznych w obiektach chłodniczych 

Profil narożny PVC
Zastosowanie:
- maskowanie narożników wewnętrznych w obiektach chłodniczych 

oznaczenie EX.53

część wewnętrzna narożnika

Zakończenie profila narożnego PVC
Zastosowanie:
- maskowanie narożników wewnętrznych w obiektach chłodniczych 

oznaczenie INJ.352A

zakończenie narożnika profila narożnego EX.14

oznaczenie EX.28

część wewnętrzna narożnika
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Akcesoria - obiekty chłodnicze
Osłona narożna PVC
Zastosowanie:
- maskowanie narożników wewnętrznych w obiektach chłodniczych 

Profil cokołowy PVC
Zastosowanie:
- maskowanie połączenia ściany z posadzką

oznaczenie EX.15

osłona cokołu

Osłona narożna wewnętrzna cokołu PVC
Zastosowanie:
- maskowanie narożników wewnętrznych w obiektach chłodniczych 

oznaczenie INJ.31

wewnętrzna osłona narożna profila cokołowego EX.15

oznaczenie INJ.59

wewnętrzna osłona narożna profila EX.14
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Akcesoria - obiekty chłodnicze
Osłona narożna zewnętrzna cokołu PVC
Zastosowanie:
- maskowanie połączenia narożników zewnętrznych w obiektach chłodniczych 

Zakończenie cokołu PVC
Zastosowanie:
- maskowanie zakończenia cokołów w obiekatch chłodniczych

oznaczenie INJ.21

zakończenie cokołu EX.15

Profil odbojowy PVC
Zastosowanie:
- osłona ścian chłodni przed uszkodzeniem

oznaczenie EX.81-82

poręcze odbojowe

oznaczenie INJ.88

wewnętrzna osłona narożna profila narożnego EX.14
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Akcesoria - obiekty chłodnicze
Osłona narożna odboju PVC
Zastosowanie:
- maskowanie połączenia odbojów w obiektach chłodniczych 

Zakończenie odboju PVC
Zastosowanie:
- maskowanie zakończenia odbojów w obiektach chłodniczych 

oznaczenie INJ.296

zakończenie odboju EX.81-82

Aluminiowy profil podwieszenia stropu oraz izolowany łącznik 
Zastosowanie:
- podwieszenie stropu z płyt warstwowych w obiektach z temperaturą ujemną
Oferujemy dobór całościowego systemu podwieszenia stropów 
do elementów nośnych budynku

alumioniowy profil podwieszenia - oznaczenie TH.ALU.02

izolowany łącznik podwieszenia A.325

oznaczenie INJ.334

wewnętrzna osłona narożna odboju EX.81-82
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Akcesoria - obiekty chłodnicze
Aluminiowy profil podwieszenia stropu oraz łącznik 
Zastosowanie:
- podwieszenie stropu z płyt warstwowych w obiektach z temperaturą dodatnią
Oferujemy dobór całościowego systemu podwieszenia stropów 
do elementów nośnych budynku

Aluminiowy profil podwieszenia stropu oraz izolowany łącznik  
- połączenie profili
Zastosowanie:
- podwieszenie stropu z płyt warstwowych w obiektach z temperaturą ujemną
Oferujemy dobór całościowego systemu podwieszenia stropów 
do elementów nośnych budynku

Aluminiowy profil podwieszenia stropu oraz łącznik  
- połączenie profili
Zastosowanie:
- podwieszenie stropu z płyt warstwowych w obiektach z temperaturą dodatnią
Oferujemy dobór całościowego systemu podwieszenia stropów 
do elementów nośnych budynku

alumioniowy profil podwieszenia - oznaczenie TO.ALU.02

łącznik podwieszenia - połączenie profili A.316

alumioniowy profil podwieszenia - oznaczenie TO.ALU.02

izolowany łącznik podwieszenia A.315

alumioniowy profil podwieszenia - oznaczenie TH.ALU.02

łącznik podwieszenia - połączenie profili A.326
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Akcesoria - obiekty chłodnicze
System mocowania do profili konstrukcji pochylonych

Lp. Kod Nazwa Ilość

1. STR-41X41X2,5 Profil strut 1 szt.

2. FIX.0204 Strzemiono M10 2 szt.

3. SNL-1212 Nakrętka ze sprzężyną 1 szt.

4. FIX.0203 (C) Kątownik duży 1 szt.

5. FIX.0202 (C) Kątownik krótki 1 szt.

6. DIN934 Nakrętka M10 zwykła 6 szt.

7. FIX.0201 Blacha mocowania Clamp 2 szt.

8. DIN933 Śruba M12, l=30 2 szt.

9. DIN985 Nakrętka M12 1 szt.

10. DIN125 Podkładka Ø 11/20/2.0 6 szt.
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Akcesoria uszczelniające
Uszczelniacz poliuretanowy SOUDAFLEX 40-FC
Zastosowanie:
- uszczelnienia obróbek blacharskich

Pianka poliuretanowa montażowa
Zastosowanie:
- uszczelnienia elementów obudowy z płyt warstwowych

pojemność [ml] 330

pojemność [ml] 750



30  
Katalog obróbek blacharskich
Rozwiązania dla płyt warstwowych

Świetliki i naświetla
Świetlik dachowy połaciowy
Zastosowanie:
- doświetlenie w powierzchni dachu, kompatybilny kształtem 
z płytą dachową

Świetlik dachowy łukowy
Zastosowanie:
- doświetlenie w powierzchni dachu,
jako świetlik połaciowy lub kalenicowy

materiał poliwęglan

grubość [mm] 25

szerokość [mm] 1000

współczynnik przenikania ciepła 
[W/m2*K]

1,5

materiał poliwęglan 
komorowy

grubość [mm] 10
16
20
25

szerokość [mm] 800

współczynnik 
przenikania
ciepła
[W/m2*K]

2,50
1,80
1,70
1,50
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