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Opis systemu HAIROCK S
Opis systemu HAIROCK S
Firma ArcelorMittal Construction Polska
Sp. z o.o. przedstawia lekką ścianę osłonową
w systemie HAIROCK S, który powstał dzięki
współpracy firm:
- ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o.
- Rockwool Polska Sp. z o.o.
- SFS intec Sp. z o.o.
System lekkiej obudowy oparty jest
na
stalowych
kasetach
wzdłużnych
ACP100/600 SR i ACP150/600 SR, blachach
stalowych trapezowych oraz falistych, wełnie
mineralnej, łącznikach samowiercących oraz
taśmach uszczelniających. Ponadto zawiera
szczegółowe
rozwiązania
konstrukcyjne
i wytyczne potrzebne przy montażu ścian.
W przypadku lekkiej ściany osłonowej typu
HAIROCK S w żadnym miejscu nie występuje
mocowanie łącznikami na całej grubości ściany,
dzięki czemu zminimalizowano powstawanie
mostków termicznych.
Parametry techniczne
Bezpieczeństwo pożarowe
Ściana osłonowa systemu HAIROCK S
na podstawie badań ciepła spalania
i niepalności ma klasyfikację jako element
niepalny, a wg PN 90/B02867 wyroby
niepalne są nierozprzestrzeniające ogień.
W
przypadku
klasyfikacji
odporności
ogniowej, lekka ściana osłonowa systemu
HAIROCK S uzyskała jeden z najlepszych
wyników
w
tej
grupie
produktów
w Europie, tzn. El(i->0)60, EW(i->0)180.
W praktyce oznacza to, że przy El(i->0)60
będzie możliwość stosowania HAIROCK S
w obiektach klasy odporności pożarowej B,
C, D, E. Możliwe jest stosowanie HAIROCK S,
również w pasach międzykondygnacyjnych.
Elementy
konstrukcji
nośnej
ścian,
do których mocowane są kasety powinny
spełniać wymagania w zakresie nośności
ogniowej R w wymaganej klasie odporności
ogniowej ściany.
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Opis systemu HAIROCK S
Izolacyjność akustyczna
Badania zostały przeprowadzone dla obu
wariantów położenia blach elewacyjnych
(układ pionowy oraz poziomy) oraz dla kaset
pełnych i perforowanych. Uzyskano następujce wyniki: izolacyjność akustyczna na poziomie
Rw=44dB i właściwości pochłaniające αw=0,80.
Izolacyjność termiczna
Lekka ściana osłonowa systemu HAIROCK S
charakteryzuje się izolacyjnością termiczną
Uc=0,31W/m2K. Dzięki temu może być stosowana w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej o temperaturze obliczeniowej
w pomieszczeniach większej od 16°C jako
przegroda zewnętrzna pełna lub z otworami.
Nośność i sztywność
Opracowane tabele nośności i sztywności
lekkiej ściany osłonowej systemu HAIROCK
S obejmują zarówno układ jednoprzęsłowy jak i wieloprzęsłowy o rozpiętości przęsła
do 7,5m. Zostały one dokładnie zweryfikowane na drodze badawczej. Podane w nich
dopuszczalne
obciążenia
ze
względu
na nośność, ugięcia i miejscową stateczność na podporach mają dodatkowy
zapas bezpieczeństwa, bowiem w różnorodności
możliwych
odmian,
nie uwzględniono wpływu blach elewacyjnych.
Przy obliczeniowym ustalaniu tablic nośności
i sztywności uwzględniono wpływ korzystnych
usztywnień w szerokiej ścianie kasety oraz
uwzględniono ich pracę w stanie nadkrytycznym.
Odporność korozyjna
Ściany systemu HAIROCK S mogą być
montowane w środowiskach o kategorii
korozyjności C1, C2, C3. W przypadku
powłok SP12, Z275, AZ150 po stronie
licowej oraz wariantu lekkiej ściany osłonowej
opartej
na
kasetach
perforowanych,
zakres stosowania jest ograniczony do kategorii C1, C2. Kategorie korozyjności środowisk
zostały ustalone wg normy PE-EN ISO 12944-2.

Odporność na uderzenia
Lekka ściana osłonowa systemu HAIROCK S
wg Instrukcji ITB nr 336/1995 „Wymagania
odporności na uderzenia nieprzezroczystych
przegród pionowych” zaklasyfikowana jest
do klasy E2, tzn. że może być stosowana
w ciągach komunikacyjnych oraz w obiektach
stroną
zewnętrzną
dla
przechodniów,
a dla użytkowników bez ograniczeń.
Według wytycznych Europejskich Aprobat
Technicznych ETAG nr 003 system ten może
być stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej
i magazynowych IV kategorii użytkowania.
Szczelność
Szczelność ściany sprawdzono przed i po
badaniach
na
obciążenie
wiatrem.
Lekka
ściana
osłonowa
systemu
HAIROCK S posiada całkowitą wodoszczelność
do zaaplikowanej różnicy ciśnień 600Pa.
Wyznaczony
metodą
doświadczalną
średni współczynnik infiltracji powietrza
wynosi około 0,29m2/hmdaPa2/3.
Przeznaczenie
Lekka
ściana
osłonowa
systemowa
HAIROCK S ma zastosowanie, jako obudowa
zewnętrzna obiektów:
• przemysłowych,
• produkcyjnych,
• magazynów,
• warsztatów,
• garaży,
• użyteczności publicznej,
• pawilonów i obiektów handlowych,
• usługowych,
• biurowych i socjalnych,
• budynków administracyjnych,
• sportowych,
• wystawienniczych.
System ten jest zalecany szczególnie dla obiektów o wysokich wymaganiach odporności
ogniowej (szczelność ogniowa i izolacyjność
ogniowa), izolacyjności termicznej oraz izolacyjności akustycznej.

Korzyści
•

•

•

•
•

Dzięki wysokim parametrom nośności i
sztywności, możliwe jest zastosowanie
rozstawu elementów nośnych konstrukcji
do 7,5 m. Mocowanie jest wykonywane
bezpośrednio do słupów konstrukcji. W
ten sposób można uzyskać oszczędność w
materiale elementów drugorzędowej konstrukcji obudowy.
Szeroka gama kolorystyczna oraz zróżnicowany kształt okładzin elewacyjnych
umożliwia realizację szeregu ciekawych
rozwiązań.
Konstrukcja tego typu lekkiej ściany osłonowej pozwala na stosunkowo szybki i
prosty montaż, niezależny od panujących
warunków pogodowych, co dodatkowo
doskonale polepsza wydajność pracy oraz
skraca do minimum czas całego montażu.
Mała waga elementów składowych pozwala na zrezygnowanie z ciężkiego
sprzętu na budowie.
Minimalne straty przy demontażu elementów dają możliwość ponownego montażu
tych samych elementów.

Aprobaty i atesty
Lekka
ściana
osłonowa
w
systemie
HAIROCK S jest jedną z nielicznych
w Europie przebadanych tak kompleksowo.
Dla lekkiej ściany osłonowej systemowej
HAIROCK S została wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Aprobata Techniczna AT 15 7077/2006. Jest
to dokument stwierdzający przydatność
lekkiej ściany osłonowej typu HAIROCK S
do
stosowania
w
budownictwie
oraz
określający
jej
właściwości
użytkowe
i
własności
techniczne.
Lekka
ściana
osłonowa
HAIROCK
S
uzyskała
także
Atest
Higieniczny
HK/B/1559/01/2005
Państwowego
Zakładu Higieny.
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Wytyczne dla projektantów
Wytyczne dla projektantów
Materiały
Dobór grubości elementów i analiza
statyczna leży po stronie konstruktora
(projektanta) odpowiedzialnego za projekt
elewacji.
Na
życzenie
projektanta,
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.
może sporządzić odpłatnie projekt elewacji
i dokonać optymalizacji elementów.
Blachy i kasety
Lekka
ściana
osłonowa
systemu
HAIROCK S składa się z:
• kaset stalowych wzdłużnych o oznaczeniu ACP 100/600 SR lub ACP 100/600
SRC według AT-15-6935/2006 oraz
ACP 150/600 SR lub ACP 150/600 SRC,
z blachy stalowej gatunku S32OGD lub
S35OGD, w grubościach 0,75 mm, 0,88
mm, 1,00 mm i 1,25 mm, z powłoką
cynkową Z275 lub aluminiowo-cynkową AZ15O lub AZ185 według PN-EN
10326:2006 oraz z powłoką poliestrową SP12, SP25 lub SP35 na stronie licowej. Producentem jest firma ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.,
• blach stalowych elewacyjnych – trapezowych oraz falistych według AT-153429/2006 i AT-15-2323/2007, o
oznaczeniach: AC 25/115, AC 43/180,
AC 18/76, ACP 32/207, ACP 43/250, AC
34/207, AC 25/125, AC 39(40)/183,
AC 44/180, AC 8/100, TR 35/207 i
TR 40/183 oraz ABYSSE, ANJOU, BAINE i RECIF, z blachy stalowej gatunku
S32OGD lub S35OGD, w grubościach
0,50 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 0,88 mm
i 1,00 mm, z powłoką cynkową Z275
lub aluminiowo-cynkową AZ15O lub
AZ185 według PN-EN 10326:2006 oraz
z powłoką poliestrową SP25 lub SP35,
bądź z powłoką z polifluorku winylidenu
PVDF25, PVDF35 lub PVDF 60 na stronie licowej. Producentem jest firma ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.
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Elementem nośnym ściany są kasety ścienne ACP 100/600 SR lub ACP 150/600 SR.
Zakłada się, że blacha zewnętrzna nie
współpracuje z kasetą jako element nośny.
Długość elementów użytych do budowy ściany nie powinna przekraczać 12,0 m. Długość
minimalna wynikająca z technologii produkcji
to 1,8 m. Przy zamówieniu elementy krótsze należy łączyć w elementy dłuższe
od długości minimalnej i ciąć na wymiar
na budowie. W takiej sytuacji zaleca
się dodać 5 mm na każdą linię cięcia.

Wełna mineralna
Warstwa izolacyjna jest wykonana z płyt
ze
skalnej
wełny
mineralnej
typu
STALROCK
MAX
grubości
140
mm
lub 190 mm, o dwóch gęstościach,
produkcji firmy ROCKWOOL Polska Sp. z o. o.
Płyty STALROCK MAX są płytami o zaburzonej strukturze włókien i budowie warstwowej zespolonej fabrycznie – warstwa grubości
100 mm lub 150 mm, od strony kaset
stalowych oraz druga, grubości 40 mm
od strony blach elewacyjnych. Masa płyt
izolacyjnych wynosi 7,5 kg/m2 (waga
jednej płyty o wymiarach 1000×600×140 mm
wynosi 4,5 kg). Wzdłuż dłuższego boku
płyt wykonany jest specjalny kanał o szerokości około 10 mm i głębokości około 45
mm, usytuowany 40 mm od zewnętrznej
warstwy płyty. Kanał ten umożliwia szybkie
i precyzyjne osadzenie płyt izolacyjnych
z wełny w wywiniętych zakładach kaset.
Deklarowany współczynnik przewodzenia
ciepła wełny STALROCK MAX wynosi
λD=0,036 W/mK.

Wytyczne dla projektantów
Łączniki
Blachy elewacyjne w układzie pionowym są
zamocowane do półek kaset stalowymi dystansowymi łącznikami samowiercącymi SDC2-A16-5,5×63 produkcji SFS intec Polska Sp.
z o. o. w maksymalnym rozstawie 732 mm.
Łączniki te dzięki swojej specjalnej konstrukcji
umożliwiają trwałe i skuteczne mocowanie z
zachowaniem stałego dystansu 40 mm (służy do tego specjalnie ukształtowany zderzak
dystansowy). Ponadto, dystansowy łącznik
samowiercący zapewnia prawidłowe doszczelnienie otworu w blasze elewacyjnej dzięki specjalnej podkładce z EPDM, współpracującej
z tzw. gwintem podporowym usytuowanym
pod łbem. Poszczególne arkusze blach są ze
sobą łączone (tzw. szycie) stalowymi łącznikami samowiercącymi SL2-T-A14-4,8×20
w maksymalnym rozstawie 300 mm.
Wszystkie łączniki w blasze zewnętrznej
służą do wodoszczelnego mocowania blachy.
Pozbawiony gwintu odcinek pod łbem
ma zapobiegać przekręcaniu i obrabianiu
otworu w blasze. Arkusze są mocno
przyciągnięte do siebie i zaciśnięte
w strefie bez gwintu. Połączenie jest
uszczelnione podkładką z uszczelką EPDM.
W zakres dostawy systemu wchodzą
również taśmy uszczelniające o oznaczeniach LD-14/3-9 i LD-10/1-4 wykonane
z miękkiej pianki poliuretanowej. Taśmy
te zapewniają szczelność przed przenikaniem
powietrza i pary wodnej. Dostawcą łączników
i taśm jest firma SFS intec Polska Sp. z o. o.

Profile systemowe i obróbki
W przypadku poziomego układu blach
elewacyjnych zachodzi potrzeba zastosowania
systemowego profilu Ω. Profil ten wykonywany jest w dowolnych długościach do 6 m.
Jego rozstaw uzależniony jest od zastosowanego
profilu
blachy
elewacyjnej,
lecz nie powinien on przekraczać 1,5 m.
W
przypadku
konieczności
łączenia
profili Ω na długości konieczne jest stosowanie w miejscu łączenia systemowego elementu opcjonalnego (SEO). W niektórych przypadkach uzasadnione jest stosowanie SEO
również w środku wysokości profilu Ω.
UWAGA: SEO nie może występować w ścianach, co do których wymagana jest odporność
ogniowa. Ze względu na występowanie łączników dystansowych, nie można zakładać, że
ciężar blachy elewacyjnej obciąża te łączniki,
gdyż nie powinny one być poddane ścinaniu.
Zadanie przeniesienia ciężaru blachy elewacyjnej
przejmują profile startowe podwalinowe, belka
okapowa lub attykowa oraz przy wyższych

elewacjach,
na
których
występuje łączenie arkuszy blach na długości,
specjalne
profile
wewnętrzne.
Wszystkie zakończenia i łączenia elementów systemu z innymi elementami elewacji, maskowane są obróbkami blacharskimi.
Rozwiązania najbardziej typowych miejsc
występowania obróbek przedstawiamy w
katalogu standardowych detali systemu. Istnieje możliwość wykonania obróbek innych
niż standardowe, w celu zapewnienia specjalnych właściwości architektonicznych lub
technicznych systemu, o ile zastosowanie ich
nie stoi w sprzeczności z zaleceniami zawartymi w Aprobacie Technicznej dla Systemu.
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Wytyczne dla projektantów
Do mocowania kasety ściennej do elementów
konstrukcyjnych służą odpowiednie łączniki
zalecane do danego typu konstrukcji. Ze
względu na mnogość typów konstrukcji
(stalowa, żelbetowa, drewniana itp.) projektant
lub firma instalacyjna sama dobiera
technologię łączenia kaset z konstrukcją
i nie leży ona w zakresie dostawy systemu
przez ArcelorMittal Construction Polska.
Rekomendowane są następujące elementy
mocujące:
• dla profili stalowych o grubości ścianki
powyżej 14,0 mm - technika strzelana,
• dla profili stalowych o grubości ścianki
w zakresie 4,0 - 14,0 mm - łącznik samowiercący z kołnierzem dociskowym
SD14-l-115-5,5×30, produkcji firmy
SFS intec Polska,
• dla słupów betonowych - stalowy kołek
samokotwiący z dużym łbem dociskowym D06-14-4,8×38.
Należy stosować po trzy elementy mocujące
na stronę kasety oraz na słupach pośrednich
w układzie wieloprzęsłowym kaset. Zalecane
położenie elementów mocujących w kasecie,
to na środku w centralnym polu między
przetłoczeniami (w połowie wysokości kasety),
na dole i górze pomiędzy łukiem przejścia
z półki poziomej w ścianę pionową kasety
a pierwszym przetłoczeniem wzdłużnym
kasety. W przypadku braku możliwości dostępu do wskazanych powyżej punktów mocujących na górze lub dole (ograniczenia z uwagi na
zastosowane narzędzie: wkrętarka, wiertarka,
osadzak i skuteczne jego dojście do wskazanych miejsc) dopuszcza się mocowanie bezpośrednio pod pierwszym głębokim przetłoczeniem (7 mm) na górze lub dole kasety. Zawsze
przy montażu kasety należy tak wybierać
położenie punktu mocującego, aby kołnierz
dociskowy lub łeb łącznika czy kołka strzelanego przylegał na całej swojej powierzchni
do płaskiego fragmentu kasety. Należy unikać
osadzania elementów mocujących kasety
w miejscu występowania taśmy uszczelniającej
LD-14/3-9.
8 I Arval. Hairock S

Budynek: ArcelorMittal Stainless Europe w Siemianowicach Śląskich
Architekt: A. Napierala - Kawalec

Mocowanie do konstrukcji

Wytyczne montażowe
Wytyczne montażowe
Montaż
elementów
ściennych
należy
poprzedzić
wykonaniem
dokumentacji
montażowej. Stosować zasadę maksymalnego dopuszczalnego rozstawu podpór.
Przed
przystąpieniem
do
montażu
należy sprawdzić:
• poprawność wykonania konstrukcji (operat
geodezyjny z poprawności montażu konstrukcji sporządza i dostarcza Inwestor)
• długość
elementów,
czy
zgadzają się z wymiarami w naturze
Elementy systemu należy ustawiać ręcznie
za pomocą urządzeń typu krążek linowy,
liny itp. lub wykorzystując rusztowanie,
dźwig, bądź podnośnik montażowy.
Kolejność montażu
Przygotowanie słupów i podwaliny
do montażu kaset
Przed mocowaniem kaset na słupach,
na których kończą się lub schodzą kasety,
należy przykleić na słupie, pionowo jednostronną, samoprzylepną taśmę uszczelniającą
LD-14/3-9. Jej położenie powinno gwarantować zachowanie styku w odległości
nie mniejszej niż 20 mm od końca kasety.

aby dzięki jej rozprężności i ściśliwości możliwym było swobodne i trwałe wypełnienie
nią wszystkich przestrzeni, a w szczególności
wysokich przetłoczek do 7 mm. W przypadku kaset w układzie wieloprzęsłowym, nie ma
konieczności układania taśmy uszczelniającej
LD-14/3-9 na słupach pośrednich, gdzie
występuje ciągłość kasety. Wyjątek może
stanowić ściana o wysokich parametrach
akustycznych.
Montaż kaset
Przed montażem kaset należy sprawdzić, czy
zostały usunięte wszelkie elementy zabezpieczające w transporcie, w postaci folii oraz papieru itp. Kasety należy układać swobodnie bez
nadmiernego docisku (deformacji) z zachowaniem wymiaru w pionie – modułu 600 mm.
Złożenia kaset - odgięte z poziomych półek
powinny być układane ku dołowi. W przypadku pełnego posadowienia pierwszej kasety na
podwalinie ten fragment kasety należy odciąć
równo z zakończeniem półki poziomej. Przed
montażem pierwszej kasety, należy ją wypoziomować i dopiero wtedy zamocować do konstrukcji nośnej. Między sąsiednimi arkuszami
kaset, układanymi w pionie (jedna nad drugą),
należy
przykleić
taśmę
uszczelniającą
LD-10/1-4. Służy ona zachowaniu szczelności
między kasetami na całej długości ich styku.
Taśmę LD-10/1-4 należy przyklejać do górnej
półki dolnej kasety przed nałożeniem kasety
górnej. Taśmę LD-10/1-4 umieszczamy
pomiędzy słupem a przetłoczeniem półki
kasety w odległości min. 10 mm od punktu

przejścia
łuku
ze
ścianki
pionowej
do
półki
kasety.
Kasety
należy
montować
do
słupów
przy użyciu odpowiednich elementów
montażowych, zależnie od zastosowanej
konstrukcji
(stalowa,
betonowa
itp.).
Wszelkie opiłki, wióry i pyły powstałe
w wyniku osadzania elementów mocujących,
należy usunąć z zamontowanych kaset.
Skręcanie kaset między sobą i montaż
systemowych elementów
opcjonalnych (SEO)
Dla zapewnienia sztywności układu, sąsiednie
kasety należy skręcić systemowymi łącznikami
SL2-4,8×20. Należy je osadzać naprzemiennie względem przetłoczenia na półce kasety
(raz po stronie słupa, następnie od strony
zewnętrznej). Zaleca się, aby skrajny łącznik
na kasecie znajdował się zawsze od strony
słupa) w sąsiedztwie taśmy uszczelniającej.
Niedopuszczalne jest dziurawienie taśmy.
Maksymalny rozstaw między sąsiednimi
łącznikami naprzemiennymi wzdłuż kaset,
nie może przekroczyć 500 mm. Specjalna
konstrukcja łącznika skutecznie eliminuje
możliwość „przekręcenia”, a w konsekwencji
„zerwania gwintu” w skręcanych kasetach.
W poziomym układzie blach elewacyjnych
systemowe elementy opcjonalne (SEO)
należy przykręcać do złączy kaset łącznikami
SD3-T15-4,8×19 w miejscach przewidzianych
do późniejszego montażu profili Ω.
Wszelkie opiłki i wióry powstałe w wyniku
osadzania elementów mocujących należy
usunąć z zamontowanych kaset.

Na słupie, na którym schodzą się kasety
należy zawsze zachować minimalny odstęp
40 mm między taśmami.
W celu zapewnienia dobrego przylegania do
słupa, należy taśmę przyklejać na powierzchniach czystych, suchych, odtłuszczonych,
bez widocznych złuszczeń warstw wierzchnich. Taśma zawsze przyklejana jest do słupa,
Arval. Hairock S I 9

Wytyczne montażowe
Wypełnienie kaset wełną mineralną
Dostarczona wełna występuje w blokach
o wymiarach 1000×600×140 mm lub
1000×600×190 mm.
Wzdłuż jednego z dłuższych boków
występuje wyraźna szczelina o szerokości
około 10 mm i położona około 40 mm
od zewnętrznej warstwy płyty. W celu
prawidłowego umieszczenia wełny mineralnej
w kasecie, koniecznym jest jej delikatne
wsunięcie widoczną szczeliną w złożenie kaset.
Dopiero po tym, można pewnie docisnąć
płytę wełny mineralnej do powierzchni
pionowej kasety. Kolejne bloki płyty w tej samej
kasecie, należy bardzo dokładnie dosuwać
do
siebie,
aby
uniknąć
wszelkich
pustek powietrznych.
Przy układaniu warstwy wełny w sąsiednim
rzędzie kaset (u góry lub na dole), koniecznym
jest zastosowanie przemieszczenia (mijanie)
położenia płyt o około 500 mm (połowa ich
długości). Aby to uzyskać, należy zastosować na
skraju płyty docinane na budowie o wymiarach
500×600×140 mm lub 500×600×190 mm.
Po wypełnieniu kilku warstw pionowych
kaset
wełną
mineralną,
powinniśmy
uzyskać jednorodną płaszczyznę utworzoną
przez zewnętrzne powierzchnie bloków
wełny mineralnej, bez widocznych złożeń kaset.
Nie zaleca się montażu płyt z wełny
mineralnej w czasie deszczu i w warunkach,
w których mogłaby ona ulec zawilgoceniu
lub nasiąknięciu wodą. Zaleca się układanie
płyt izolacyjnych w pionie i przykrywanie
na bieżąco blachą elewacyjną.
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Montaż profili Ω w poziomym układzie blach
elewacyjnych
Profile stalowe Ω stanowiące podkonstrukcję, mocowane są do półek kaset
dystansowymi łącznikami samowiercącymi
SDC2-A16-5,5×63. Łączniki te należy
umieszczać naprzemiennie z lewej i prawej
strony profilu na każdym złożeniu półek
kaset. Na końcach profili lub w miejscach
występowania
systemowego
elementu
opcjonalnego, należy umieszczać dwa łączniki
(po prawej i lewej stronie profilu).
Do łączenia profilu Ω z SEO należy używać
łącznika SD3-T15-4,8×19.

Układanie blachy elewacyjnej
Dla prawidłowego funkcjonowania elewacji
należy, zależnie od indywidualnego projektu
dla danego obiektu, zapewnić bezpośrednie
mocowanie arkuszy zewnętrznych blachy
do elementów konstrukcyjnych w skrajnych
położeniach (rygiel górny i dolny, cokół czy
podwalina). Zalecane jest zastosowanie
systemowych stalowych kształtowników
zimnogiętych,
umocowanych
trwale
do podstawowych elementów konstrukcyjnych
(słup, podwalina itp.). Blachy elewacyjne
mocowane są, na powierzchni ściany, do
złożenia kaset, z zachowaniem stałego

dystansu 40 mm (wystająca warstwa wełny
mineralnej poza obrys kasety). Służą temu
systemowe łączniki SDC2-A16-5,5×63,
które dzięki swojej specjalnej konstrukcji
pozwalają na trwałe i skuteczne mocowanie
z zachowaniem dystansu 40 mm (specjalnie
ukształtowany zderzak dystansowy). Łącznik
ten zapewnia również doszczelnienie otworu
w blasze elewacyjnej dzięki specjalnej
podkładce z warstwą EPDM współpracującej
z tzw. gwintem podporowym łącznika
pod łbem. Dlatego nie należy dopuszczać przy
montażu, do przekręcenia i przegięcia jego
podkładki. Osadzanie łącznika SDC2 odbywa się w jednej operacji bez konieczności
wykonywania otworów wstępnych.
Łączniki SDC2 są umieszczane w dolnych
falach
elewacyjnej
blachy
trapezowej
z zachowaniem maksymalnego rozstawu w linii
złożenia kaset 732 mm. Przy przejściu między
kolejnymi złożeniami kaset w kierunku
pionowym,następuje
przemieszczenie
położenia łącznika SDC2 o jedną falę w bok,
co powoduje lepszy ich rozkład na powierzchni
elewacji i równomierne mocowanie blachy
elewacyjnej.
W przypadku obrzeży budynków, należy
zmienić rozmieszczenie łączników SDC2 dla
pierwszego
arkusza
przy
budynkach
o długości do 12 m lub dla dwóch pierwszych
arkuszy przy budynkach o długości powyżej
12 m. Wtedy mocowanie na tych skrajnych
arkuszach blach elewacyjnych, odbywa się
według następującego schematu:
• na każdym złożeniu kaset na drugiej „dolnej” fali pierwszego arkusza blachy,
• na każdym złożeniu kaset przy zakładzie
między pierwszym a drugim arkuszem
(długość budynku do 12 m) oraz między
drugim a trzecim arkuszem (długość budynku powyżej 12 m).
W przypadku układu poziomego, blachy
elewacyjne mocowane są do stalowych
profili
Ω
łącznikami
samowiercącymi
SD3-T15-4,8×19, produkcji SFS intec
Polska Sp. z o. o. w rozstawie maksymalnym
500 mm.

Wytyczne montażowe
Kolejnym łącznikiem systemowym do
szczelnego skręcania blach elewacyjnych
między sobą oraz do mocowania obróbek
blacharskich do blach elewacyjnych jest
łącznik SL2-T-A14-4,8×20. Maksymalny
rozstaw łącznika SL2-T nie może przekroczyć
600 mm w linii złożenia blach elewacyjnych
i 300 mm dla obróbek blacharskich. Specjalna
konstrukcja łącznika skutecznie eliminuje
możliwość „przekręcenia”, a w konsekwencji
„zerwania gwintu” w mocowanych blachach.
Łączniki, którymi są mocowane blachy
elewacyjne są dostarczane w kolorze
łączonych blach.

ręcznego dokręcania łączników.
Narzędzia pomocnicze: końcówki do wiertarek, przedłużacze, poziomice, komplet
wkrętaków i inne.
• Drabiny, rusztowanie.
• Sprzęt ochrony osobistej: szelki, liny bezpieczeństwa, linki prowadzące, buty, kaski, rękawice.
Uwaga !
Zabrania się cięcia elementów stalowych
narzędziami
wytwarzającymi
wysoką
temperaturę, iskry lub opiłki np.: tarczą, piłką
do metalu, palnikiem.
•

Montaż obróbek
Obróbki blacharskie łączone są do elementów
systemu
łącznikami
zszywającymi
SL2-T-A14-4,8×20.
W
szczególnych
przypadkach
dopuszcza
się
łączenie
szczelnymi nitami jednostronnymi zrywalnymi.

Narzędzia
Podstawowymi narzędziami do montażu
systemu są:
• Nożyce elektryczne do cięcia blachy. Po
zaznaczeniu miejsca cięcia tniemy blachę
w taki sposób, aby powstała szczelina
szerokości 3 lub 4 mm w zależności od
rodzaju nożyc.
• Wkrętarka ze sprzęgłem – narzędzie specjalistyczne służące do osadzania łączników samowiercących łączących elementy systemu z konstrukcją stalową lub z
obróbką z zachowaniem odpowiedniego
odkształcenia podkładek uszczelniających
w przypadku łączników mocujących blachę zewnętrzną. W przypadku wkrętarki
z regulowanym sprzęgłem należy dostosować nastawę sprzęgła do danego typu
mocowania.
• Nitownica ręczna lub elektryczna.
• Wiertarka – używana jest do wykonywania otworów pod nity, do przewiercania
elementów konstrukcyjnych lub do wykonywania otworów pod łączniki w murach.
• Nożyce ręczne do blachy – używane są
do docinania złączy budowlanych.
• Wiertarka kątowa – bardzo przydatna jest
przy wykonywaniu prac w ciasnych miejscach.
• Komplet kluczy nasadowych ocynkowanych dynamometrycznych – służą do

zdjęcie z montażu hali Rockwool w Cigacicach
- budowa w systemie Hairock S
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Transport, rozładunek i przechowywanie HAIROCK S
Konserwacja
Dokumenty powiązane
Transport, rozładunek
i przechowywanie HAIROCK S
Transport odbywa się przystosowanymi
do tych celów samochodami. Elementy
systemu powinny być spinane na samochodzie
w stosach, pasami parcianymi z regulowaną siłą
naciągu. Pod pasy należy stosować podkładki
ze styropianu lub folię zabezpieczającą
elementy przed uszkodzeniem.
Rozładunek można wykonać mechanicznie
za pomocą wózka widłowego, suwnicy
lub ręcznie. Elementy należy składować
na placu budowy nie dłużej niż 1 miesiąc
od daty dostawy, w stosach i przekładać
wkładkami styropianowymi.
Nie zaleca się przechowywania elementów
w
silnie
nasłonecznionych
miejscach.
Poprawne
jest
stosowanie
spadku,
umożliwiającego odpływ ewentualnej wody
opadowej z paczek. Elementy, w których
nastąpiło
uszkodzenie
fabrycznych
zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi
(np. przetarcie folii podczas transportu) należy
dodatkowo zabezpieczyć np. poprzez
przechowywanie
pod
plandekami.
Należy zapewnić przewiewność miejsca
składowania.
Konserwacja
W przypadkach, gdy elementy systemu
posiadają powłokę odpowiednio dobraną
do agresywności środowiska, nie ma potrzeby
stosowania
specjalnych
zabiegów
pielęgnacyjnych. Zaleca się jednak, o ile to
konieczne,
systematyczne
czyszczenie
powierzchni elementów z pyłów, które z wodą
opadową i wilgocią mogą tworzyć związki
agresywne. Należy również dokonywać
przeglądów miejsc trudno dostępnych
(naroża, okapy, attyki) pod kątem zalegania
tam liści i innych substancji organicznych,
których
rozkład
może
powodować
odbarwienie i niszczenie powłoki.
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Dokumenty powiązane
AT-15-7077/2006
Zestaw wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej
			
systemu HAIROCK S
PN-EN 1364-1:2001
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1.
			
Ściany
PN-EN 10143:1997
Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły
			
powłokami metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10326:2006
Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo
			
w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny
			
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13501-2:2005
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
			
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności
			
ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
PN-EN ISO 1716:2004
Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła
			
spalania
PN-EN ISO 2178:1998
Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym.
			
Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna.
PN-EN 12152:2004
Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania
PN-EN 12155:2004
Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Badania laboratoryjne pod
			
ciśnieniem statycznym
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych
			
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2:
			
Klasyfikacja środowisk
PN-90/B-02867 		
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia
			
rozprzestrzeniania ognia przez ściany
Instrukcja ITB Nr 336/95
Wymagania odporności na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
			
przegród pionowych
Instrukcja ITB Nr 401/2004 Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach
			
techniczno - budowlanych klas reakcji na ogień według PN EN
ZUAT-15/II.09/2005
Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blach
			
metalowych
AT-15-3429/2007
Stalowe powlekane blachy profilowane (ACP-, AC-, TR-, V-)
AT-15-4615/2006
Łączniki wiercące, samogwintujące SL, SXL, SL-S, SW oraz SW-S,
			
produkcji firmy SFS
AT-15-4628/2006
Łączniki wiercące, samogwintujące SD oraz SX, produkcji firmy SFS
AT-15-6935/2006
Kasetowe blachy stalowe powlekane
			
ACP-/ACF- /AB- (-)90/500 SR, (-)100/600 SR, (-)120/600 SR,
			
(-)130/600 SR, (-)130/600 L, (-)150/600 SR
AT-15-2323/2007
Stalowe powlekane blachy trapezowe TR35, TR40, TS40, TR50,
			
TR60, TR70, TR84, TR94, TR130, TR136, TR150 i TR160 oraz
			
trapezowe łukowe LT40 i LT70

Ogólne warunki dostaw i gwarancji HAIROCK S
Ogólne warunki dostaw i gwarancji
HAIROCK S
§ 1. Sposób składania zamówień
1. ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. sprzedaje system elewacyjny HAIROCK S w oparciu o potwierdzone zamówienia złożone
przez Zamawiającego.
2. Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów w dni robocze, w
godzinach od 8:00 do 16:00. Dla wygody Zamawiającego zamówienia
można również składać 24 godziny na dobę poprzez Internet lub faks.
3. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać następujące informacje:
• powierzchnię zamówienia, obliczaną jako powierzchnia elewacji
przewidzianą do wykonania w systemie HAIROCK S po obrysie
zewnętrznym z pominięciem otworów, których powierzchnia
przekracza 6 m2.
• termin dostawy,
• miejsce dostawy z kodem pocztowym,
• warunki dostawy (zgodnie z § 2 niniejszych warunków),
• powołanie się na aktualne warunki cenowe (oferty, kontrakty,
promocje, upusty itp.),
• nazwa i adres Zamawiającego,
• harmonogram dostaw,
• nazwa i adres płatnika.
Ponadto powinno zawierać pieczątkę firmową i imienną oraz podpis
osoby upoważnionej do składania zamówień. W przypadku gdy adres
dostawy jest inny niż adres Zamawiającego, należy dodatkowo podać
imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej przez Zamawiającego do odbioru zamówienia. Zamówienie dotyczące długoterminowych dostaw musi zawierać szczegółowy harmonogram tych
dostaw.
4. Dział Obsługi Klienta potwierdzi przyjęcie zlecenia do realizacji oraz
możliwy termin dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia.
Przez datę przyjęcia zamówienia do realizacji należy rozumieć datę
wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ArcelorMittal
Construction Polska Sp. z o. o..
5. Jeżeli realizacja zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego nie jest możliwa, ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.
o. uzgodni najbliższy możliwy termin jego realizacji.
6. ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. nie odpowiada za błędy
w zamówieniach i ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami powstałymi na skutek takiego błędu (koszty produkcji lub koszt transportu zgodnie z § 2, p.1.i.).
7. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Zamawiający może wprowadzić zmiany do zamówienia w formie poprawnie wypisanego zmienionego zamówienia.
8. Dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe do godz. 14:00, 7
dni przed spodziewaną datą dostawy; Zmiana po godzinie 14:00 w
ramach tej samej grupy produktowej w dniu przyjęcia zamówienia do
realizacji będzie równoznaczna z przesunięciem terminu dostawy o jeden dzień roboczy. Zmiana zamówienia dokonana w kolejnych dniach
realizacji zamówienia spowoduje, że zamówienie zrealizowane będzie
w terminie odpowiadającym ilości dni przypisanych do danej grupy
produktowej, licząc od momentu wprowadzenia zmiany. Zmiana harmonogramu dostaw traktowana jest również jako zmiana zamówienia i
wiąże się z przesunięciem terminu dostaw.
9. W przypadku gdy Zamawiający zalega z płatnościami lub jego limit
kredytowy został przekroczony, ArcelorMittal Construction Polska Sp.
z o. o. może zawiesić przyjmowanie nowych zamówień i realizację już
potwierdzonych. Termin realizacji tych zamówień będzie ustalony indywidualnie w najbliższym możliwym terminie.

dostawy ustalony będzie indywidualnie i zależeć będzie od możliwości
transportowych ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.
d) Dostawy pełnoobjętościowe min. 95 m mogą zostać rozładowane w
dwóch miejscach, jeśli odległość między nimi nie przekracza 100 km.
e) W przypadku zamówienia na wyroby niestandardowe minimalna
ilość każdego z produktów wynosi 25 m transportowych, jednak nie
mniej niż 1,5 t. Ilości te mogą zostać zmienione jedynie po uzgodnieniu
z ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. Przez wyrób niestandardowy rozumie się produkty, które nie są ujęte w specyfikacji systemu
HAIROCK S lub wymagają dodatkowych specyfikacji.
f) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. zastrzega, że dostawy
samochodowe wg formuły „Franco – wskazane miejsce dostawy” będą
realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy jest możliwy
dojazd środkami transportowymi organizowanymi przez ArcelorMittal
Construction Polska Sp. z o. o., bez względu na warunki atmosferyczne. Przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku
w przypadku zaistnienia zagrożenia uszkodzenia pojazdu lub wyrządzenia szkody lub zażądać od Zamawiającego (odbiorcy) pisemnego
oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej
za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenie przewożonego towaru i inne szkody. W przypadku braku możliwości rozładunku
w miejscu dostawy, towar zostanie przewieziony na koszt klienta do
wskazanego przez niego miejsca rozładunku.
g) Jeżeli samochód przyjedzie w terminie podanym w potwierdzeniu
zamówienia w godzinach od 7:00 do 16:00, to jego rozładunek musi
zostać zakończony w przypadku:
• dostawy całopojazdowej w ciągu 3 godzin,
• dostawy niepełnopojazdowej w ciągu 2 godzin.
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. może obciążyć Zamawiającego dodatkowymi opłatami w przypadku przekroczenia powyższego
czasu rozładunku.
h) Dostawę uznaje się za dokonaną z chwilą dostarczenia towaru do
wyładunku w miejscu dostawy i przekazania dokumentów przewozowych Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego odbiorca
zobowiązany jest do podpisania dokumentu WZ oraz do podania daty
i godziny dostawy. Ryzyko uszkodzenia towaru podczas rozładunku
obciąża Zamawiającego.
i) W przypadku podania przez Zamawiającego niewłaściwego adresu, i
tym samym dostarczenia przez ArcelorMittal Construction Polska Sp.
z o. o. towaru do niewłaściwego miejsca, ArcelorMittal Construction
Polska Sp. z o. o. ma prawo obciążyć Zamawiającego powstałymi na
skutek pomyłki kosztami transportu.
j) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. będzie informował Zamawiającego o opóźnieniach w realizacji zamówień. Aby uniknąć uszkodzeń towaru, ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. sugeruje
spełnienie następujących wymagań:
• zabezpieczenie produktów przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi,
• ustawienie opakowań tak, aby produkty znajdowały się w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości samochodu,
• zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
2. W przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z odbioru zamówionego towaru, ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. obciąży Zamawiającego ewentualnymi kosztami transportu. Jeżeli Zamawiający
zrezygnował z odbioru zamówionego towaru niestandardowego lub
wyprodukowanego na specjalne zamówienie, ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego
kosztami produkcji i magazynowania poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.

§ 2. Rodzaje dostaw i ich warunki
Wszystkie elementy systemu HAIROCK S są sprzedawane w opakowaniach właściwych dla danych wyrobów.
1. Dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na zamówieniu mogą być realizowane na warunkach dostawy samochodowej
organizowanej przez ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. w
ramach formuły „Franco - wskazane miejsce dostawy” na następujących zasadach:
a) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. dostarcza towar do wskazanego miejsca dostawy w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na własny
koszt, nie ponosząc kosztów rozładunku i postoju w miejscu dostawy.
b) Dostawę traktuje się jako całopojazdową przy objętości od 95 m do
115 m transportowych towaru.
Minimalna objętość dostawy wynosi 25 m transportowych. Jeżeli
zamówienie przekracza pojemność środka transportowego, wówczas
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. dostarczy nadwyżkę w
możliwie najszybszym terminie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.
c) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. może dostarczyć w
jedno miejsce dostawy mniejszą ilość niż 25 m transportowych, nie
mniej niż 20 m transportowych, a w przypadku produktów do izolacji
technicznych minimalna wartość zamówienia to 4.200,00 PLN. Czas

§ 3. Terminy realizacji zamówień
1. Termin realizacji zamówienia dla dostaw samochodowych „Franco wskazane miejsce dostawy” w ilościach całopojazdowych – czas dostawy ustalany jest indywidualnie i podany na potwierdzeniu zamówienia.
W przypadku dostaw o ilości mniejszej niż całopojazdowa czas dostawy
przedłużony zostaje o 2 dni robocze.
2. ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo
zmiany powyższych terminów dostaw oraz realizacji zamówień w przypadku zaistnienia siły wyższej. Do zjawisk siły wyższej zalicza się: pożar,
powódź, śnieg, strajk, rozruchy ludności, działania wojenne, zarządzenia władz uniemożliwiające realizacje terminowych dostaw, awarie,
braki dostaw energii, wody i paliw uniemożliwiające pracę producentów
składników systemu HAIROCK S przez okres dłuższy niż 3 dni robocze.
W przypadku zaistnienia siły wyższej ArcelorMittal Construction Polska
Sp. z o. o. powiadomi Zamawiającego bezzwłocznie, jednak nie później
niż 24 godziny od potwierdzonego terminu dostawy, podając w miarę
możliwości nowy jej termin. Jeżeli nowy termin dostawy przekroczy
termin potwierdzony o więcej niż 72 godziny, Zamawiający ma prawo
zrezygnować z dostawy zamówionego towaru, nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli ArcelorMittal Construction
Polska Sp. z o. o. nie może, wskutek wystąpienia siły wyższej, zrealizować potwierdzonego zamówienia, bezzwłocznie zawiadomi o tym

fakcie Zamawiającego, nie później jak 24 godziny od chwili otrzymania
wiadomości. W takim przypadku ArcelorMittal Construction Polska Sp.
z o. o. ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.
3. W przypadku braku możliwości produkcyjnych ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. i kooperantów może zmienić terminy realizacji zamówień. ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. poinformuje
o fakcie zaistnienia takiej sytuacji drogą pisemną. Nowe terminy dostaw
ustalane będą indywidualnie.
§ 4. Procedura reklamacji
1. Wszystkie produkty ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.
oraz kooperantów odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym
w odpowiednich certyfikatach i aprobatach technicznych stanowiących
warunek dopuszczenia tych produktów do stosowania w budownictwie.
2. ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanych produktów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi.
3. Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć niezgodności odnoszących
się do: jakości towaru, terminu dostawy, różnic wynikających z dokumentu przewozowego i dostarczanych produktów (ich ilości lub rodzaju), stanu opakowań towaru lub błędnie wystawionej faktury.
4. Zamawiający, zgodnie z §2.1.h. ma obowiązek potwierdzenia dostawy oraz sprawdzenia jej warunków natychmiast po otrzymaniu towaru.
Wszelkie uszkodzenia oraz braki należy udokumentować w postaci protokołu. ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas rozładunku i wadliwego
składowania.
5. Reklamacje ilościowe i uszkodzenia w transporcie:
a) Reklamacje dotyczące niedoborów ilościowych i uszkodzeń powstałych w transporcie danego towaru muszą być zgłoszone w momencie
odbioru dostawy, w formie pisemnej z załączoną dokumentacją zakupu.
Każdorazowo informacja musi zawierać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentacją WZ czy listem przewozowym i musi być potwierdzona podpisem kierowcy.
b) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. będzie rozpatrywać reklamacje ilościowe w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym
10 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku uznania
przez ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. reklamacji uzupełnienie brakującej ilości lub wymiana uszkodzonych produktów nastąpi w
możliwie najkrótszym terminie.
6. Reklamacje jakościowe:
a) Reklamacje jakościowe dotyczą wątpliwości związanych z parametrami technicznymi dostarczonych produktów.
b) W przypadku reklamacji jakościowych Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia reklamowanego
towaru i przechowania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie
oraz całej dokumentacji dotyczącej sprzedaży razem z etykietą informującą o partii towaru do dyspozycji ArcelorMittal Construction Polska
Sp. z o. o.
przez okres 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji oraz do
umożliwienia przedstawicielowi
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. przeprowadzenia kontroli
i pobrania próbek.
c) Reklamacje jakościowe należy zgłosić natychmiast, ale nie później niż
w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia
nieprawidłowości i nie później niż 3 miesiące po dostarczeniu towaru.
d) W przypadku wad ukrytych reklamacje jakościowe należy zgłosić
niezwłocznie po wykryciu wady, jednak
nie później jak 3 dni od jej wykrycia.
e) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. będzie rozpatrywać reklamacje jakościowe w możliwie krótkim
terminie, nie dłuższym niż 15 dni roboczych od chwili wpłynięcia reklamacji do ArcelorMittal Construction Polska.
f) ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za błędy Zamawiającego oraz
za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
§ 5. Zakres obowiązywania
Powyższe Ogólne Warunki Dostaw dotyczą dostaw na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stanowią integralną
część Umowy o Dystrybucji i Dostawie Wyrobów zawartej pomiędzy
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o.
a Zamawiającym. Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wymagają indywidualnych ustaleń.
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DODATEK 1
Detale montażowe

W załączeniu detale montażowe systemu HAIROCK S, przy zastosowaniu kaset wzdłużnych ACP 100/600 SR.
Schemat montażu systemu HAIROCK S, z zastosowanymi kasetami wzdłużnymi ACP 150/600 SR,
jest identyczny, jak dla ściany systemowej, przy użyciu kaset wzdłużnych ACP 100/600 SR.
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Kontakt:
Arval by ArcelorMittal
ul. Metalowców 1
41-600 Świętochłowice
POLAND
T +48 32 77 06 540
F +48 32 24 54 521
www.arcelormittal-construction.pl

www.arval-construction.pl

ArcelorMittal Construction Polska
ARVAL
Konopnica 120, 96-200 Rawa Mazowiecka
T +48 (046) 813 28 00
F +48 (022) 213 38 49
amc.rawa@arcelormittal.com
ul. Metalowców 1, 41-600 Świętochłowice
T +48 (032) 770 65 40
F +48 (032) 245 45 21
amc.swietochlowice@arcelormittal.com

Niniejszy
katalog
nie
jest
dokumentem
kontraktowym. Zamieszczone w nim informacje
techniczne są podane wyłącznie celem objaśnienia.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczone
treści w niniejszym opracowaniu. W przypadku
istnienia opracowań i dokumentacji o sprzecznej
treści, aktualne są najnowsze materiały.

This brochure is not a contractual document.
The technical features mentioned in all the
documents are given for your information
only and not involve our responsibility. In case
of contradiction with more recent official
documents, the latter will prevail. This document
invalidates and replaces all the previous ones.
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