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Stal ostatecznie została w architekturze wyróżniona. Jej popularność pod 
każdym względem rośnie na świecie w błyskawicznym tempie.
Ten gwałtowny rozwój spowodowany jest jej powiększającą się zdolnością 
odpowiadania na architektoniczne wyzwania i potrzeby, a w rezultacie 
wykorzystywaniem jej przez architektów kiedy tylko nadarza się ku temu 
okazja.

Chcielibyśmy zaprosić Cię do świata Arval, abyś dowiedział się wszystkiego 
o materiałach oraz odnalazł odpowiednie rozwiązania dla wszystkich swoich 
potrzeb. Odkąd architektura stworzyła nowy styl, który wychodzi daleko poza 
proste funkcjonalne potrzeby, lista Twoich potrzeb stale się powiększa.

Naszym celem, jak i celem tego katalogu, jest pomoc w doborze najlepszego 
materiału dostosowanego do wymagań Twojego projektu. Aby skutecznie 
wykorzystać informacje zawarte w tym katalogu oraz wybrać odpowiedni 
system powlekania, który będzie spełniał Twoje wymagania, proponujemy
- aby korzystać z tej publikacji wraz z kartą kolorów Arval Colorissime, 
ponieważ oprócz technicznych właściwości materiału, równie istotne są jego 
kolor i wygląd.

Niniejszy katalog podzieliliśmy na działy wg rodzaju surowca: stal z powłoką 
metaliczną, stal nierdzewna oraz stal powlekana.

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION jest liderem w przekształcaniu stali
powlekanej w materiały budowlane, i jako taki przyczynia się do rozwoju
branży budowlanej. Jak? Poprzez oferowanie nowych produktów, 
które odpowiadają na wyzwania stawiane przez architekturę, poprzez 
pokazywanie nowych zastosowań tradycyjnych materiałów budowlanych, 
a ponad wszystko poprzez proponowanie rozwiązań, które znajdują 
zastosowanie w nowatorskich i odważnych projektach architektonicznych.
Ponieważ jesteśmy Twoim partnerem, wrażliwym na Twoje potrzeby 
– oferujemy specjalistyczną wiedzę naszych doradców technicznych.

Dzisiaj, istnieje wiele wspaniałych budynków. Wiele z nich odzwierciedla
styl awangardowy. Nasze materiały budowlane, wsparcie techniczne 
i proponowane techniki montażu, stworzyliśmy po to, aby pobudzić
Twoją kreatywność, dać możliwości, a ponad wszystko przyjemność
z realizowania naprawdę znakomitych budowli.

Paleta kolorów Colorissime jest jedną z wiodących ofert na całym świecie, 
proponującą długą trwałość powłok ochronnych materiałów budowlanych.

Pomoc w projektowaniu rozwiązań 
stalowych z doborem odpowiednich 
materiałów, z uwzględnieniem walorów 
estetycznych 

Przewodnik materiałowy
Wprowadzenie
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PRODUKT O WYSOKIEJ 
JAKOŚCI
Wysoce dopracowane techniki 
przetwarzania stali przed pierwszym 
malowaniem, rozwiązują dużo 
problemów związanych
z malowaniem na etapie produkcji. 
W efekcie uzyskujemy materiał 
wyjściowy o wysokiej jakości.

Blachy powlekane są produkowane 
pod surową kontrolą jakości, dzięki 
której wyprodukowany materiał 
cechuje się wysokimi parametrami 
technicznymi i znajduje szerokie 
zastosowanie w takich sektorach 
budownictwa jak:
• budownictwo przemysłowe
i magazynowe
• budownictwo użyteczności 
publicznej i uczelnie wyższe
• biurowce 
• wystrój wnętrz
• itp....

Profile są produkowane ze stali 
powlekanej lub stali nierdzewnej 
dostarczanej w kręgach.
Krąg jest rozwijany, poddawany 
działaniu prostownicy rolkowej i w 
zależności od typu linii produkcyjnej 
docinany na długość przed lub po 
procesie profilowania. Następnie jest 
kształtowany na zimno
w agregatach rolkowych, gdzie 
nadaje się mu przewidziany kształt. 
Gotowe profile są następnie układane 
w stos i pakowane na końcu linii 
produkcyjnej.

Adhezja warstwy cynku do rdzenia 
stalowego (żelazo - kombinacja 
cynkowa) następuje podczas 
ciągłego procesu cynkowania 
ogniowego metodą Sendzimira i 
gwarantuje zwiększoną odporność 
na korozję. Warstwa cynku lub jego 
stropu z aluminium stanowi katodową 
powłokę ochroną rdzenia stalowego. 

Ochrona katodowa żelazo - cynk 
powstrzymuje proces rdzewienia
na krawędziach cięcia lub 
krawędziach otworów, 
dzięki utworzonego ogniwa 
elektrochemicznego. W przypadku 
działania wody deszczowej lub innych 
elektrolitów między dwoma różnymi 
metalami powstaje różnica potencjału 
i metal szlachetny staje się anodą. 
Cynk, na skutek niższego potencjału 
zachowuje się jako anoda i chroni 
rdzeń stalowy. Na powierzchni cynku 
wytwarza się - już po krótkim czasie 
działania powietrza i wilgoci - szara, 
przylegająca powłoka, złożona z 
produktów utleniania cynku. Powłoka 
ta, nieznacznie rozpuszcza się
w wodzie i jest odnawiana od strony 
cynku.

Ważną cechą stali ocynkowanej jest 
to, że jest odporna na czerwoną 
korozję nie tylko na powierzchni 
powłoki cynkowej, ale także w 
miejscu cięcia.
Katodowe działanie ochronne jest 
skuteczne tam, gdzie materiał nie jest 
pokryty warstwą cynku (krawędzie, 
uszkodzenia powierzchni). Stal 
ocynkowana posiada właściwości 
samoregenerujące.
W przypadkach użytkowania 
blach ocynkowanych bez powłok 
organicznych, na jej powierzchni 
może pojawić się krystaliczny nalot 
na skutek osadzania się produktów 
procesu utleniania się warstwy cynku 
w zależności od fazy procesu. Proces 
utleniania nie zmienia właściwości 
mechanicznych przeprofilowanych 
arkuszy. Powłoka cynku w procesie 
produkcji jest utworzona poprzez  
krystalizację, co może skutkować 
tymczasowym żółtym zabarwieniem 
powierzchni.
Na stali powlekanej organicznie 
drobne rysy są chronione się 
przez właściwości warstwy cynku. 
Jednakże zaleca się korektę rys 

poprzez malowanie.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 
Każdy etap produkcji uzależniony jest 
od analizy zamówienia, uwarunkowań 
środowiskowych inwestycji, 
wymagań użytkownika końcowego 
inwestycji - zgodnie
z obowiązującymi standardami,
jak również wymagań Inwestora.
W naszym laboratorium wykonywany 
jest szereg badań jakościowych, 
pozwalających stwierdzić
i zweryfikować właściwości 
mechaniczne stali oraz właściwości 
powłok ochronnych.

ŚRODOWISKO
Wszystkie nasze procesy produkcyjne 
są zaprojektowane tak, aby były 
przyjazne dla środowiska. Obróbka 
powierzchni wykonywana jest 
zgodnie z normami europejskimi. 
Emisje gazów, powstające na linii 
malowania są przechwytywane i 
spalane. Stosujemy rygorystyczny 
nadzór nad linią oczyszczania 
zakładu z zanieczyszczeń. Dzięki 
tej metodologii, jaką ArcelorMittal 
Construction stosuje podczas 
produkcji, nasze zakłady produkcyjne 
są całkowicie przyjazne dla 
środowiska.

Szeroka wiedza o działaniu 
zanieczyszczeń środowiska, jest 
jednym z czynników gwarantujących 
wysoką jakość naszych produktów 
powlekanych

Poszanowanie środowiska jest 
priorytetem na drodze naszego 
rozwoju. Dzięki temu jesteśmy 
jednym z liderów na rynku.
To od Twojego wyboru zależy, 
czy w budynkach będą używane 
materiały budowlane nie 
zwierające metali ciężkich. 

Proces produkcji
Informacje ogólne
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Zaawansowana technologia towarzysząca budownictwu 
ery trzeciego tysiąclecia.

3

Linia 1: linia ocynkowania 

WALCOWNIA

Linia 2: linia ocynkowania  

Linia3 i 4: linia malowania 

Początek

Akumulator
Akumulator

KoniecObróbka chemiczna Sekcja powlekania i obróbki
termicznej powłok

Akumulator
Obróbka powierzchni i piec

Kąpiel
cynkowa

Akumulator

Rozwijanie Zwój
początkowy

Zwój
końcowy

Walcowanie
na zimno

Koniec Kąpiel
cynkowa

Akumulator Walcarka
wygładzająca

Obróbka
powierzchni

Sekcja
powlekania

Akumulator i piec

Walcarka
wygładzająca Obróbka

powierzchni
Sekcja
powlekania

Początek

Akumulator

Początek

Proces produkcji
Narzedzia produkcyjne,
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Proces
Gorącowalcowany stalowy krąg jest przetransportowany do naszej firmy drogą wodną lub kolejową. 
Grubość arkusza waha się w przedziale od 1,8 mm do 3 mm. Walcowanie kręgu do odpowiedniej grubości, 
jaką ma posiadać produkt końcowy - stanowi pierwszą czynność procesu przetwórczego.
W trakcie tego procesu powstają kręgi zimnowalcowane o grubości arkusza w przedziale: od 0,4 mm do 1,5 
mm.

Nadzór 
Specjaliści ciągle monitorują grubość i płaskość kręgów zimnowalcowanych, aby zapewnić doskonałą jakość 
produktu końcowego.

Rezultat
Specjaliści ciągle monitorują grubość i płaskość kręgów zimnowalcowanych, aby zapewnić doskonałą jakość 
produktu końcowego.

Proces
Proces galwanizacji jest wykonany na 2 liniach i ma miejsce w 3 głównych etapach:
1. Walcowanie stalowego arkusza jest przeprowadzane w rozgrzanym piecu, aby nabrał on odpowiednich 
właściwości
2. Arkusze blachy kąpane są w stopionym cynku. Podczas tego procesu zachodzi reakcja żelaza
z cynkiem. Ten proces zapewnia doskonałą adhezję warstwy.
3. Obróbka finalna składa się z wyrównywania i pasywacji powłoki.

Nadzór 
Świadectwo określające masę cynku na jednostkę powierzchni, może być wykonana na każde zamówienie.

Rezultat
Blacha stalowa z ochronną warstwą cynku wyprodukowana według wyżej opisanej technologii, stanowi 
materiał wyjściowy dla bardziej zaawansowanego produktu, jakim jest blacha z powłoką organiczną.

Proces
Technika wstępnego malowania polega na naniesieniu warstwy organicznej,
np. emalii, w procesie ciągłym, na całej powierzchni stali ocynkowanej. Pierwszą 
zasadniczą operacją technologiczną jest odtłuszczenie powierzchni warstwy cynku, co 
zapewnia wysoką skuteczność dalszych faz obróbki chemicznej i umożliwia uzyskanie 
wymaganej przyczepności oraz pozostałych parametrów powłok organicznych. 
Następnie zostają naniesione za pomocą powlekarek rolkowych kolejne 
powłoki organiczne, z których każda jest  poddawana  procesowi obróbki 
termicznej w suszarniach tunelowych w temperaturze około 240°C.

Nadzór
Badania na ciągłej linii produkcji są stale przeprowadzane, aby zagwarantować wymaganą 
jakość produktów. Ponadto, przeprowadza się bardzo surowe testy laboratoryjne oraz testy 
powłok w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Rezultat
Połączenie powłok ochronnych metalicznych i organicznych zapewnia wysokie walory użytkowe i wieloletnią 
żywotność blach powlekanych.  Nasze linie produkcyjne, które łączą jakość, wydajność produkcyjną
i elastyczność, umożliwiają wytwarzanie szerokiego asortymentu bardzo wysoce wytrzymałych produktów, 
przystosowanych do najagresywniejszych atmosferycznych środowisk korozyjnych.

Proces walcowania

Galwanizacja

Proces powlekania
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Rdzeń stalowy

Finalna powłoka
organiczna
(powłoka zewnętrzna)Powłoka gruntująca

Powłoka
cynku

Powłoka
cynku

Warstwa konwersyjna
(obrobiona powierzchnia)

Powłoka lakieru ochronnego
(powłoka wewnętrzna)

Warstwa konwersyjna
(obrobiona powierzchnia)
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Rdzeń stalowy

Finalna powłoka
organiczna
(powłoka zewnętrzna)Powłoka gruntująca

Powłoka
cynku

Powłoka
cynku

Warstwa konwersyjna
(obrobiona powierzchnia)

Powłoka lakieru ochronnego
(powłoka wewnętrzna)

Warstwa konwersyjna
(obrobiona powierzchnia)
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Rdzeń stalowy

Finalna powłoka
organiczna
(powłoka zewnętrzna)Powłoka gruntująca

Powłoka
cynku

Powłoka
cynku

Warstwa konwersyjna
(obrobiona powierzchnia)

Powłoka lakieru ochronnego
(powłoka wewnętrzna)

Warstwa konwersyjna
(obrobiona powierzchnia)

Właściwości techniczne:
• Szerokość kręgu : od 750 do 1500 mm • Waga maksymalna: 18 ton         • Wykończenie: zabezpieczenie przed korozją
• Grubość arkusza: 0,4 do 1,5 mm   • Warstwa cynku: 100 do 350 gr/m2         • Szybkość linii: max.100 m/m

Proces produkcji
Narzedzia produkcyjne,
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Własciwosci mechaniczne

Stal ocynkowana i powlekana

Stal jest pokrywana gorącym stopem metalu poprzez zanurzenie na ciągłej linii produkcyjnej, zgodnie ze standardową normą EN 
10326. Wybieramy najodpowiedniejszy gatunek stali, mając na uwadze jej przeznaczenie. Doskonała ochrona antykorozyjna jest 
uzyskiwana przez naniesienie powłoki na całej powierzchni rdzenia stalowego. Oferujemy następujące gatunki blach ocynkowanych:

S 320 GD + Z

Granica plastyczności RP0,2 = min. 320 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie: Rm = min. 390 MPa

Wydłużenie procentowe przy początkowej długości pomiarowej równej 80mm (A80): minimum 17 % 

S 350 GD + Z

Granica plastyczności RP0,2 =  min.350 MPa

Wytrzymałość na rozciąganie Rm = min. 420 MPa 

Wydłużenie procentowe przy początkowej długości pomiarowej równej 80mm (A80): minimum 16 %

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna jest stalą, która zawiera co najmniej 10,5 % chromu, mniej niż 1,2 % węgla, jak również mieszaninę 
pierwiastków stopu. Jej odporność na korozję jest wrodzoną własnością otrzymaną przez reakcję między chromem 
i tlenem, tworzącą w ten sposób bardzo czystą warstwę ochronną. Powierzchnia może zostać zmieniona przez 
zastosowanie mechanicznej obróbki lub zanurzenia w gorącym cynku. Te materiały są standardowe według
NP EN 10088.

Wszystkie nasze stale nierdzewne mają minimalny stopień nacisku RP0,2 = do 300 N /mm2

Mechaniczne własności naszej stali są określone zgodnie z normą EN 10002-1.

Przewodnik materiałowy 
Mechaniczne własciwosci stali

, ,

, ,
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Powłoki metaliczne
Stal ocynkowana

                              powłoka cynkowa

                              rdzeń stalowy

                              powłoka cynkowa

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa z powłoką metaliczną
EN 10326

TYP POWŁOKI metal powlekany powłoką z  minimalną 99% zawartością cynku

WYGLĄD nie modelowany, gładki wygląd metalu

ZAKRES STOSOWANIA
- wykończenie wnętrz budynków,
- okładziny ścienne, głównie wewnętrzne
- przegrody wewnętrzne

SZCZEGÓLNE ZALECENIA Unikać kontaktu stali ocynkowanej z następującymi materiałami: miedź, ołów, stal niezabezpieczona, gips, 
drewno do destylacji rozkładowej , dąb i kasztan.

REAKCJA NA OGIEŃ
- M0 (podział M)
- A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
- A1 ( Euroklasa podwójna powłoka)

STRONA ZEWNĘTRZNA

powłoka cynkowa

środowisko
rolnicze,
niezanie-

czyszczony

środowisko miejskie
i przemysłowe środowisko morskie środowisko specjalne

normalne nieprzyjazne

10 do 20 
km od 
brzegu 
morza

3 do 10 
km
od 

brzegu 
morza

wybrzeże
(od 1 do 
3 km od 
brzegu 
morza) 

środo-
wisko

mieszane

silne
promie-
niowanie

UV

warunki 
specjalne

Z 275 B B C C C C C (1) C

Z 350 A B C B C C C (1) C

STRONA WEWNĘTRZNA

powłoka cynkowa

środowisko nieagresywne
środowisko 
agresywneniska 

wlgotność
średnia 

wilgotność
wysoka 

wilgotność

Bardzo 
wysoka 

wilgotność

Z 180 – Z 200
Z 225 A B C C C

Z 275 A A B C B

Z 350 A A B B B

A: produkt jest odpowiedni B: określenie przystosowania możliwe
     po dokładnym zbadaniu środowiska

C: produkt nieodpowiedni

(1)  Nie decyduje przy wyborze powłoki  
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Powłoki metaliczne
Krystal

                              powłoka aluminiowo - cynkowa

                               rdzeń stalowy

                              powłoka aluminiowo - cynkowa

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa z powłoką metaliczną
EN 10326

powlekanie metali 
TC 2/04-1124

TYP POWŁOKI metal powlekany powłoką z 55% zawartością aluminium z cienką organiczną warstwą ochronną

WYGLĄD metaliczny efekt wywołany ukształtowaniem kryształów

ZAKRES STOSOWANIA
- okładziny ścienne
- pokrycia dachowe
- fasady

SZCZEGÓLNE ZALECENIA Unikać kontaktu stali aluminiowo - cynkowej z następującymi materiałami: miedź, ołów, stal 
niezabezpieczona, mokry beton oraz stal kadmowana galwanicznie, środki alkaliczne.

REAKCJA NA OGIEŃ
- M0 (podział M)
- A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
- A1 ( Euroklasa podwójna powłoka)

STRONA ZEWNĘTRZNA

powłoka KRYSTAL

środowisko
rolnicze,
niezanie-

czyszczony

środowisko miejskie
i przemysłowe środowisko morskie środowisko specjalne

normalne nieprzyjazne

10 do 20 
km od 
brzegu 
morza

3 do 10 
km
od 

brzegu 
morza

wybrzeże
(od 1 do 
3 km od 
brzegu 
morza)

(1) 

środo-
wisko

mieszane

silne
promie-
niowanie

UV

warunki 
specjalne

AZ 185 A A B A A B B A B

STRONA WEWNĘTRZNA

powłoka KRYSTAL

środowisko nieagresywne
środowisko 

mało 
agresywne

środowisko 
agresywne

środowisko
bardzo

agresywne

niska 
wlgotność

średnia 
wilgotność

wysoka 
wilgotność

wilgotne 
(wysoka 

wilgotność)

bardzo 
wilgotne 
(bardzo 
wysoka 

wilgotność)

nasycone 
(bardzo 
wysoka 

wilgotność)

AZ 185 A A A A B B

A: produkt jest odpowiedni B: określenie przystosowania możliwe
     po dokładnym zbadaniu środowiska

C: produkt nieodpowiedni

(1) Dla budynków usytuowanych w odległości mniejszej, niż 1 km od wybrzeża morskiego - prosimy o konsultację.
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Powłoki metaliczne
Stal nierdzewna

STRONA ZEWNĘTRZNA

Stopnie stali nierdzewnej

środowisko
rolnicze,
niezanie-

czyszczony

środowisko miejskie
i przemysłowe środowisko morskie środowisko specjalne

gatunek EN AISI normalne nieprzyjazne

10 do 20 
km od 
brzegu 
morza

3 do 10 
km
od 

brzegu 
morza

wybrzeże
(od 1 do 
3 km od 
brzegu 
morza) 

(1)

środo-
wisko

mieszane

silne
promie-
niowanie

UV

warunki 
specjalne

18-9 E 1.4301 304 A A B A B C C A B

18-11 
ML 1.4404 316L A A B A A B B A B

K36 1.4526 436 A A B A B C C A B

K41 fTE 1.4509 441 A A C B C C C A C

STRONA WEWNĘTRZNA

stopnie stali nierdzewnej środowisko nieagresywne
środowisko 

mało 
agresywne

środowisko 
agresywne

środowisko
bardzo

agresywne

gatunek EN AISI niska 
wlgotność

średnia 
wilgotność

wysoka 
wilgotność

wilgotne 
(wysoka 

wilgotność)

bardzo 
wilgotne 
(bardzo 
wysoka 

wilgotność)

nasycone 
(bardzo 
wysoka 

wilgotność)

18-9 E 1.4301 304 A A A B B B

18-11 ML 1.4404 316L A A A A B B

K36 1.4526 436 A A B B B C

A: produkt jest odpowiedni B: określenie przystosowania możliwe
     po dokładnym zbadaniu środowiska

C: produkt nieodpowiedni

(1) Dla budynków usytuowanych w odległości mniejszej, niż 1 km od wybrzeża morskiego - prosimy o konsultację.

                              STAL NIERDZEWNA

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

EN 10088

WYGLĄD

UGITOP: stal z efektem matowym
UGIBAT: stal o niskim połysku ze szklistym efektem
UGILINE: stal z satynowym połyskiem z efektem niewielkiego porysowania
UGIBRIGHT: efekt połysku
FTE: pobielona powierzchnia dostoswana do zgrzewania i naturalnej patyny

ZAKRES STOSOWANIA
- wykończenia wnętrz (z wyjątkiem FTE)
- okładziny ścienne (z wyjątkiem FTE)
- poktycia dachowe
- przegrody wewnętrzne

SZCZEGÓLNE ZALECENIA brak

REAKCJA NA OGIEŃ
- M0 (podział (M)
- A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
- A1 (Euroklasa podwójna powłoka)
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Powłoki organiczne
Interieur

                                    12 μm powłoki organicznej
                                 na stronie licowej
                               

                              powłoka cynkowa               

                               rdzeń stalowy
                              
                               powłoka cynkowa                                            
                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana wg
EN 10326

TYP POWŁOKI Termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy płaskiej)
środowisko wewnętrzne: kategoria CPI2 (EN 10169)

ZAKRES STOSOWANIA
- wykończenie wnętrz budynków,
- przegrody wewnętrzne budynków,
- wewnętrzna okładzina płyt warstwowych.

OPIS POWŁOKI
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

12 µm powłoki poliestrowej przyspojonej bezpośrednio 
do rdzenia metalicznego

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości kolorystyczne w standardzie: kolor 912. Inne kolory powłoki poliestrowej - do uzgodnienia

połysk   nominalnie: 30%

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

HB - H

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
5 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła 
      powłoka)
A1 ( Euroklasa 
      podwójna  
      powłoka)

Odporność
na korozję

Mgła solna 240 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

kiepski

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski
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Powłoki organiczne
HAIRPLUS®

                  
                  20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej

                  powłoka gruntująca 5 μm

                               powłoka cynkowa
               

                               rdzeń stalowy                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP:
- odporność na korozję: dobra
- kolor i trwałość wyglądu: dobra
- odporność na wpływy warunków atmosferycznych: dobra
- podatność na kształtowanie: dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy płaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI3 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV3 i RC3 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA Budynki:•	  pokrycia dachowe i okładziny ścienne dla normalnych środowisk miejskich
Różne możliwości zastosowania od strony wewnętrznej•	

OPIS POWŁOKI
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

5 µm powłoki gruntującej  + 20 µm poliestrowej powłoki 
zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:          25µm lub do uzgodnienia

połysk  nominalnie: 30%

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

F - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

40 litrów

Taber 60 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
3 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 90 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 3
- zatrzymanie połysku ≥ 60%

Odporność
na korozję

Mgła solna 360 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1000 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

kiepski

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
A1 ( Euroklasa podwójna   
       powłoka)
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Powłoki organiczne
HAIRULTRA®

                                20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 15 μm
                               powłoka cynkowa
               
                               rdzeń stalowy
                              
                               powłoka cynkowa                                            
                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Termicznie utrwalony poliester żywicy:
- odporność na korozję: dobra
- kolor i trwałość wyglądu: dobra
- odporność na wpływy warunków atmosferycznych: dobra
- podatność na kształtowanie: dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy płaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC4 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  dachy i okładziny ścienne:

- w normalnych środowiskach miejskich,
- w ekspozycji przy nasłonecznieniu,

Różne możliwości zastosowania od strony wewnętrznej.•	

OPIS POWŁOKI
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

15 µm powłoki gruntującej  + 20 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           35 µm lub do uzgodnienia

połysk   nominalnie:30%

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

F - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

40 litrów

Taber 60 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 90 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

kiepski

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
       powłoka)
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Powłoki organiczne
AUTHENTIC

                                20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 15 μm
                               powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP:
- odporność na korozję: bardzo dobra
- kolor i trwałość wyglądu: dobra
- odporność na wpływy warunków atmosferycznych: dobra
- podatność na kształtowanie: dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC4 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  dachy i okładziny ścienne:

- w normalnych środowiskach miejskich,
- w ekspozycji przy dużym nasłonecznieniu,

Budynki prestiżowe•	

OPIS POWŁOKI
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

15 µm powłoki gruntującej + 20 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           35 µm lub do uzgodnienia

połysk   15%, półmat

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

F - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

40 litrów

Taber 60 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 90 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

kiepski

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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  Powłoki organiczne
NATUREL

                                20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 15 μm
                               powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP:
- odporność na korozję: bardzo dobra
- kolor i trwałość wyglądu: dobra
- odporność na wpływy warunków atmosferycznych: dobra
- podatność na kształtowanie: dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC4 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  przeznaczony do projektowania szczególnie fasad płaskich:

- w normalnych środowiskach miejskich,
- w ekspozycji przy dużym nasłonecznieniu,

Budynki prestiżowe•	

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna):

15 µm powłoki gruntującej + 20 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie):

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           35 µm do uzgodnienia

połysk   matowy

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

F - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

40 litrów

Taber 60 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 90 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

kiepski

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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Powłoki organiczne
EDYXO

                                20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 15 μm

                               powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP:
- odporność na korozję: bardzo dobra
- kolor i trwałość wyglądu: dobra
- odporność na wpływy warunków atmosferycznych: dobra
- podatność na kształtowanie: dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC4 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  przeznaczony do projektowania szczególnie fasad płaskich:

- w normalnych środowiskach miejskich,
- w ekspozycji przy dużym nasłonecznieniu,

Budynki prestiżowe•	

OPIS POWŁOKI
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

15 µm powłoki gruntującej + 20 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           35 µm do uzgodnienia

połysk   matowy deseń   niejednorodny

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

F - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

40 litrów

Taber 60 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 90 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

kiepski

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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Powłoki organiczne
HAIRFLON 25

                                20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 5 μm
                               

                              powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu (70 %, opartego na termoplastyczności fluorku żywicy)
- odporność chemiczna: dobra
- elastyczność: bardzo dobra
- odporność na korozję: dobra
- kolor i trwałość wyglądu: bardzo dobra (skontaktuj się z nami w kwestii dostępności danego koloru)

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI3 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC3 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  na okładziny ścienne, jedynie w przypadku:

- normalnych środowisk miejskich,
- ekspozycji przy nasłonecznieniu,

Budynki prestiżowe•	

OPIS POWŁOKI
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

5 µm powłoki gruntującej + 20 µm poliestrowej powłoki 
zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           25 µm lub do uzgodnienia

połysk nominalnie:  20%        

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

HB - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

60 litrów

Taber 25 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
3 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max:100 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1000 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- detergenty: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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Powłoki organiczne
HAIRFLON 35

                                20 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 15 μm

                              powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu (70 %, opartego na termoplastycznym fluorku żywicy)
- odporność chemiczna: dobra
- elastyczność: bardzo dobra
- odporność na korozję: dobra
- kolor i trwałość wyglądu: bardzo dobra (skontaktuj się z nami w kwestii dostępności danego koloru)

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC4 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  na okładziny ścienne, jedynie w przypadku:

- normalnych środowisk miejskich,
- ekspozycji przy nasłonecznieniu,

Budynki prestiżowe•	

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

15 µm powłoki gruntującej + 20 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           35 µm lub do uzgodnienia

połysk nominalnie: 20%         

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

HB - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

80 litrów

Taber 25 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max:100 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1000 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- detergenty: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

dobry

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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Powłoki organiczne
KEYRON 100 Smooth

                                100 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej
                  powłoka gruntująca 5 μm

                              powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu (Poliwinyl chlorku oparty na bazie termoplastycznej żywicy pozbawionej 
ftalanu.)
- odporność na korozję i trudne warunki atmosferyczne: bardzo dobra
- elastyczność: bardzo dobra.
Cechą szczególną jest wygładzona powierzchnia powłoki zewnętrznej.

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)
środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

ZAKRES STOSOWANIA Budynki:•	  wewnątrz budynku w środowisku wilgotnym.

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

5 µm powłoki gruntującej + 100 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           100 µm lub do uzgodnienia

połysk   nominalnie:  30%

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

60 litrów

Taber 30 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 80 °C

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

zły

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

zły

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M1 (podział M)
F   (Euroklasa zwykła powłoka)
F    (Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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Powłoki organiczne
KEYRON 150 Smooth

                                150 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej

                  powłoka gruntująca 5 μm                               

                              powłoka cynkowa

              rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu (Poliwinyl chlorku oparty na bazie termoplastycznej żywicy pozbawionej 
ftalanu.)
- odporność na korozję i trudne warunki atmosferyczne: bardzo dobra
- elastyczność: bardzo dobra
- odporność na ścieranie w stosunku do grubości połoki: bardzo dobra
Cechą szczególną jest wygładzona powierzchnia powłoki zewnętrznej.

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV3 i RC5 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  na okładziny ścienne, jedynie w przypadku:

- środowisk miejskich,
- trudnych warunków atmosferycznych: burze piaskowe
- środowisk wewnętrznych z wysoką wilgotnością powietrza

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

5 µm powłoki gruntującej + 150 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

grubość lakieru 
ochronnego 

lakier ochronny
(na odwrotnej stronie): 100,150 lub 200 µm do uzgodnienia

połysk nominalnie:  30 %         

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

60 litrów

Taber 30 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 80 °C

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

zły

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

zły

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M2 (podział M)
C-S3, do  (Euroklasa zwykła  
                 powłoka)
C-S3, do  (Euroklasa podwójna   
                 powłoka)
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Powłoki organiczne
KEYRON 200 Smooth lub tłoczonym wzorem

                                200 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej

                  powłoka gruntująca 15 μm

                              powłoka cynkowa
               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu (Poliwinyl chlorku oparty na bazie termoplastycznej żywicy pozbawionej 
ftalanu.)
- odporność na korozję i trudne warunki atmosferyczne: bardzo dobra
- elastyczność: bardzo dobra
- odporność na ścieranie w stosunku do grubości połoki: bardzo dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI5 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV3 i RC5 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki:•	  

- w środowiskach miejskich,
- w trudnych warunkach atmosferycznych: burze piaskowe
- w środowiskach wewnętrznych z wysoką wilgotnością powietrza

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

15 µm powłoki gruntującej + 200 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

grubość lakieru 
ochronnego

lakier ochronny
(na odwrotnej stronie): 100,150 lub 200 µm do uzgodnienia

połysk   nominalnie:  30%         

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

60 litrów

Taber 30 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 80 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 3
- zatrzymanie połysku ≥ 60%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

zły

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

zły

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

kiepski

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M2 (podział M)
C-S3, do  (Euroklasa zwykła  
                 powłoka)
C-S3, do  (Euroklasa podwójna   
                 powłoka)
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Powłoki organiczne
HAIREXCEL®

                                30 μm powłoki organicznej
                                na stronie licowej

                  powłoka gruntująca 30 μm
                               
                              powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              

                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Powłoka kompozytowa:
- odporność chemiczna: bardzo dobra
- odporność na korozję: bardzo dobra
- odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra
- odporność na ścieranie: bardzo dobra 

- odporność na zarysowania: bardzo dobra
- kolor i trwałość wyglądu: bardzo dobra
- wysoka trwałość powłoki.

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (PN EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC5 (PN EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki prestiżowe:•	  dachy i okładziny ścienne w następujących środowiskach:

- miejskich i przemysłowych,
- o wysokiej wilgotności
- nadmorskim od 3 do 20 km (zalecane dwustronne powlekanie HAIREXCEL®).

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

30 µm powłoki gruntującej + 300 µm poliestrowej 
powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           60 µm lub do uzgodnienia

połysk  lekko ziarnisty, satynowy                       

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

H - 2H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

120 litrów

Taber 40 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max:100 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

dobry

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

dobry

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
F ( Euroklasa podwójna   
      powłoka)
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Powłoki organiczne
INTENSE

                  powłoka zewnętrzna PVDF 
                                z lakierem ochronnym 35 µm

                  powłoka gruntująca 25 µm
                               
                              powłoka cynkowa
               rdzeń stalowy
                              
                               powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu  (termoplastyczna żywica fluorku -70% ):

- odporność chemiczna: bardzo dobra
- odporność na korozję: bardzo dobra
- odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra
- odporność na zarysowania i erozję: bardzo dobra

- kolor i trwałość wyglądu: bardzo dobra
-  elastyczność: bardzo dobra
- oczyszczanie się podczas opadów deszczu

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI5 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC5 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki prestiżowe:•	  dachy i okładziny ścienne w następujących środowiskach:

- miejskich i przemysłowych
- o dużym nasłonecznieniu oraz częstym występowaniu burz piaskowych
- nadmorskim od 3 do 20 km

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

25 µm powłoki gruntującej  + 35 µm kolorowej powłoki 
PVDF wykończonej lakierem ochronnym

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           60 µm lub do uzgodnienia

połysk 30 %                   

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

HB - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

120 litrów

Taber 25 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2 T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max:100 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Warunki 
tropikalne

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

bardzo dobry

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M1 (podział M)
F (Euroklasa zwykła powłoka)
F (Euroklasa podwójna 
     powłoka)
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Powłoki organiczne
PEARL

                 
                  powłoka zewnętrzna PVDF 
                                z lakierem ochronnym 35 µm
                  powłoka gruntująca
                                 i barierowa 25 µm

                               powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy

                              powłoka cynkowa                                            

                               lakier ochronny na odwrotnej
                               stronie blachy (RSL)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

PVDF Polifluorek winilidenu  (termoplastyczna żywica fluorku -70% ):

- odporność chemiczna: bardzo dobra
- odporność na korozję: bardzo dobra
- odporność na promieniowanie UV: bardzo dobra
- odporność na zarysowania i erozję: bardzo dobra

- kolor i trwałość wyglądu: bardzo dobra
-  elastyczność: bardzo dobra
- oczyszczanie się podczas opadów deszczu

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI5 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV4 i RC5 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA

Budynki: •	 dachy i okładziny ścienne w następujących środowiskach:
- miejskich i przemysłowych
- o dużym nasłonecznieniu oraz częstym występowaniu burz piaskowych
- nadmorskim od 3 do 20 km

Budynki prestiżowe: •	 kolory metaliczne

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

25 µm powłoki gruntującej i barierowej
+ 35 µm kolorowej powłoki PVDF wykończonej
lakierem ochronnym

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

lakier na odwrotnej stronie wg EN 10169-1

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej po obu stronach:           60 µm lub do uzgodnienia

połysk 30 %                      

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

HB - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

120 litrów

Taber 25 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia
2T
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max:100 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 500 godzin

Warunki 
tropikalne

1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

- kwasy i zasady: bardzo dobry

- opary kwasu  
   azotowego:

bardzo dobry

- oleje mineralne: bardzo dobry

- detergenty bardzo dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe:

bardzo dobry

- rozpuszczalniki 
   chlorowe:

bardzo dobry

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M1 (podział M)
F (Euroklasa zwykła powłoka)
F (Euroklasa podwójna 
     powłoka)
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Powłoki organiczne
HAIRFARM® 25/35

                  powłoka zewnętrzna 20 μm

                  powłoka gruntująca  5 μm
                                                             powłoka cynkowa

               rdzeń stalowy
                              
                               powłoka cynkowa                                            

                               powłoka gruntująca 15 μm
                  powłoka wewnętrzna 20 μm

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

blacha stalowa ocynkowana 
EN 10326

powłoki organiczne 
EN 10169

TYP POWŁOKI

Termicznie utwardzona żywica poliestrowa SP:
- odporność chemiczna: dobra
- odporność na korozję: dobra
- kolor i trwałość wyglądu: dobra
- wytrzymałość wewnętrzna i zewnętrzna: dobra 
- podatność na kształtowanie: dobra

KATEGORIA 
KOROZYJNOŚCI

(dotyczy blachy plaskiej)

środowisko wewnętrzne: kategoria CPI4 (EN 10169-3)

środowisko zewnętrzne: kategoria RUV3 i RC3 (EN 10169-2)

ZAKRES STOSOWANIA
Budynki: •	 dachy i okładziny ścienne w:

- budownictwie rolniczym
- budownictwie mieszkaniowym
- obory (prosimy o konsultację)

OPIS POWŁOKI 
ORGANICZNEJ

budowa

emalia dekoracyjna 
(widoczna): 

5 µm powłoki gruntującej  + 20 µm powłoki zewnętrznej

lakier ochronny
(na odwrotnej 
stronie): 

15 µm powłoki gruntującej  + 20 µm powłoki 
wewnętrznej - w specjalnej kolorystyce

możliwości usytuowania 
powłoki dekoracyjnej powłoka zewnętrzna:   HAIRULTRA 35 zalecana w środowiskach morskich

połysk  nominalnie:  30%                

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOKI

Twardość
powłoki

Twardość 
ołówkowa

F - H

Odporność
na ścieranie

Ścieranie 
piaskiem

40 litrów

Taber 60 mg

Elastyczność

Silne 
odkształ-
cenia

bez łuszczeń

T= promień
         grubość

Zagięcia

2 T (powłoka 
wewnętrzna)
bez pęknięć

Próba
tłoczności
wg 
Erichsena

bardzo dobra

Odporność 
termiczna

Podgrze-
wanie

max: 90 °C

Kolor i połysk Odporność
na UV

- Δ E ≤ 2
- zatrzymanie połysku ≥ 80%

Odporność
na korozję

Mgła solna 
powłoka

zewnętrzna wewnętrzna

300 godzin 500 godzin

Test 
wilgot-
nościowy

powłoka

zewnętrzna wewnętrzna

1000 godzin 1500 godzin

Odporność 
chemiczna

Kwasy,
zasady
i rozpu-
szczalniki

powłoka 
zewn.25

powłoka 
wewn.35

- kwasy i zasady: dobry dobry

- oleje mineralne: bardzo 
dobry

bardzo 
dobry

- rozpuszczalniki   
   alifatyczne:

bardzo 
dobry

bardzo 
dobry

- rozpuszczalniki 
   aromatyczne: dobry dobry

- rozpuszczalniki 
   ketonowe: kiepski dobry

- rozpuszczalniki 
   chlorowe: kiepski kiepski

- amoniak: - dobry

Odporność 
ogniowa

Reakcja
na ogień

M0 (podział M)
A1 (Euroklasa zwykła powłoka)
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Powłoki organiczne
Przewodnik w wyborze powłok 

STRONA ZEWNĘTRZNA

powłoka 
organiczna

(1)

EN 10169-2
środowisko

rolnicze,
niezanie-

czyszczony

środowisko miejskie
i przemysłowe środowisko morskie środowisko specjalne

normalne nieprzyjazne

10 do 
20km od 
brzegu 
morza

3 do 
10km

od 
brzegu 
morza

wybrzeże
(od 1 do 
3 km od 
brzegu 
morza)

(2) 

środo-
wisko

mieszane

silne
promie-
niowanie

UV

warunki 
specjalnekategoria 

UV

kategoria 
korozyj-

ności

HAIRPLUS® RUV3 RC3 A A C A B C C B C

HAIRULTRA®
NATUREL

AUTHENTIC
EDYXO

RUV4 RC4 A A B A A A B A B

HAIRfLON 25 RUV4 RC3 A A C A B C C B C

HAIRfLON 35 RUV4 RC4 A A B A A A B A B

KEYRON 150 RUV2 RC5 A A B A A A B B B

KEYRON 200 RUV2 RC5 A A B A A A B B B

HAIREXCEL® RUV4 RC5 A A B A A A B A B

INTENSE
PEARL RUV4 RC5 A A B A A A B A B

STRONA WEWNĘTRZNA

powłoka organiczna
(1)

EN 10169-3 środowisko nieagresywne środowisko mało 
agresywne

środowisko 
agresywne

środowisko
bardzo

agresywne

kategoria
wilgotności

niska 
wlgotność

średnia 
wilgotność wysoka wilgotność

wilgotne 
(wysoka 

wilgotność)

bardzo wilgotne 
(bardzo wysoka 

wilgotność)

nasycone 
(bardzo wysoka 

wilgotność)

INTÉRIEUR CPI2 A B C C C C

HAIRPLUS® CPI3 A A B C C C

HAIRULTRA®
NATUREL

AUTHENTIC
EDYXO

CPI4 A A A B C C

HAIRfLON 25 CPI3 A A B C C C

HAIRfLON 35 CPI4 A A A A B C

KEYRON 100 - 150 CPI4 A A A A B C

KEYRON 200 CPI5 A A A A B C

HAIREXCEL® CPI4 A A A A B C

INTENSE
PEARL CPI5 A A A A B C

A: produkt jest odpowiedni B: określenie przystosowania możliwe
     po dokładnym zbadaniu środowiska

C: produkt nieodpowiedni

(1)  Jeżeli nie wyszczególniono rodzaju lakieru ochronnego na odwrotnej stronie blachy (RSL) lub rodzaju lakieru wewnętrznego, wówczas spód blachy jest 
pokrywany powłoką standardową wg EN 10169-1. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi w doborze lakieru RSL,
w przypadku specyficznych warunków środowiska wewnętrznego. Powłoka wewnętrzna musi być dobrana odpowiednio do środowiska.

(2)  Dla budynków usytuowanych w odległości mniejszej, niż 1 km od wybrzeża morskiego - prosimy o konsultację.

OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI SUROWCA

RDZEŃ METALICZNY: STAL OCYNKOWANA , zgodnie z normą EN 10326.
POWŁOKI: zgodnie z normami: EN 10169-1, EN 10169-2, EN 10169-3.
GWARANCJA: zgodnie z polskim Prawem Budowlanym wszystkie strony zaangażowane w budowę inwestycji są zobowiązane udzielić gwarancji
na zakres robót lub dostaw przez siebie świadczonych. ARVAL udziela gwarancji producenta na produkowane przez siebie materiały budowane,
o ile:

 -  produkty zostały zainstalowane zgodnie z obowiązującą sztuką budowlaną, która wynika z reguł  prawa budowlanego oraz wymogów •	
   i zaleceń producenta umieszczonych w dokumentacji technicznej (instrukcje techniczne, katalogi standardów technicznych, katalogi•	
      techniczne ARVAL, itp.)•	
-  wybór powłoki odpowiada warunkom środowiska wewnętrznego i zewnętrznego inwestycji.•	

Na życzenie naszych Klientów, ARVAL może wystawić gwarancję trwałości produktu. Może to nastąpić po zbadaniu czynników środowiskowych  
oraz warunków eksploatacji inwestycji , wyspecyfikowanych w kwestionariuszu środowiskowym, jaki powinien być wypełniony przez naszego 
Klienta (należy przewidzieć dodatkowe opłaty z tego tytułu). W każdym przypadku taka prośba powinna wpłynąć przed złożeniem zamówienia. 
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TRANSPORT

Podczas transportu paczki muszą być 
usytuowane w suchych miejscach, 
z daleka od wilgoci. Jakiekolwiek 
szkody zauważone podczas 
rozładunku powinny być natychmiast 
zgłoszone przewoźnikowi.

SKŁADOWANIE

Stal ocynkowana powinna być 
układana w stosach

w sposób umożliwiający
odpływ ewentualnej wilgoci.

Zasadniczo należy zabezpieczyć 
ją przed bezpośrednim

kontaktem z wodą.

Produkty muszą być przechowywane 
w przewiewnych, zadaszonych 
pomieszczeniach ( zadaszony 
magazyn, pod brezentem...).
Zaleca się usytuowanie paczki
z nachyleniem , umożliwiającym 
odpływ ewentualnej wilgoci. Paczki 
powinny być układane w sposób 
ułatwiający wysychanie i cyrkulację 
powietrza pomiędzy arkuszami 
co pozwoli zapobiegać trwałym 
uszkodzeniom składowanym 
materiałom.

W szczególnych przypadkach 
paczki mogą być przechowywane 
krótkotrwale na świeżym powietrzu 
przykryte folią.

W przypadku zawilgocenia lub 
zmoczenia przez deszcz materiałów, 
należy natychmiast odpowiednio 
je osuszyć zapobiegając ryzyku 
utlenienia powierzchni.
Z miejsca składowania należy usunąć 
wszelkie śmieci i kamienie tak, aby nie 
narażać arkuszy na spodzie paczki na 
uszkodzenia.

Dla opakowań transportowanych 
drogą morską koniecznym jest:
- zdjęcie folii ochronnej przylepionej 

do profili - od razu lub najpóźniej 
w ciągu miesiąca od daty dostawy. 
Ma to na celu zapobieganie 
zwulkanizowaniu się folii z lakierem.

- ochronić produkty przed wpływami 
złych warunków pogodowych.

ROZŁADUNEK 

Elementy przeznaczone do użycia
na budowie, nie mogą być narażone
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, 
zarówno podczas oraz po zdjęciu folii 
ochronnej.
Wymaga się odpowiedniej 
ostrożności obsługi podczas 
rozładunku, aby zapobiec 
jakiemukolwiek uszkodzeniu 
produktów przez liny, pasy lub jakieś 
inne urządzenia do podnoszenia.

MONTAŻ

Montaż powinien być wykonany 
poprawnie, zgodnie ze sztuką 
budowlaną (standardy techniczne, 
przepisami branżowymi, nowościami 
technicznymi,
wskazówkami producentów...).

Zalecamy firmom montażowym, aby 
zadbały o odpowiedni harmonogram 
dostaw materiałów na plac budowy. 
Pozwoli to zapobiec składowaniu 
materiałów na placu budowy oraz 
ryzyku zamoczenia, wypaczeń, 
uszkodzeń powłok lakierniczych i 
warstwy ocynku profili dachowych 
oraz okładzin elewacyjnych. 
Uszkodzone materiały budowlane 
mogą stracić swoje parametry 
techniczne.

Niektóre produkty ARVAL mogą być 
dostarczone z pokryciem ochronnym
z foli. Należy usunąć folię ochronną 
przed montażem (i nie później 
niż 3 miesiące od daty dostawy). 
Nieusunięcie lub usunięcie folii 
ochronnej po tym terminie grozi 
ryzykiem zwulkanizowania się folii
z warstwą lakieru. 

• Obróbka i cięcie na miarę
- podczas cięcia elementów 

montażowych na miejscu 
powłokę należy chronić, tak aby 
uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń 
mechanicznych i termicznych, 
szczególnie przez gorące odrobiny 
które mogą wtopić się w powłokę 
organiczną.

- zaleca się stosowanie bezbarwnego 
lakieru wzdłuż krawędzi cięcia,

   aby zapobiec ich rdzewieniu

• Wiercenie otworów
Wywiercone otwory w blachach 
powlekanych czyścimy ostrożnie 
nylonową szczotką.

• Mocowanie i zszywanie
Mocowanie i zszywanie powinno się 
odbywać na połączonych ze sobą 
profilach metodą na zakładkę. Należy 
zapewnić poprawne nakładanie się 
profili.

• Regulator kondensacji tylnej 
powłoki - Kroplastop

Zalecamy zdjęcie przed montażem 
pasów powłoki wewnętrznej 
Kroplastop z dwóch profili 
zachodzących na siebie w miejscu 
zakładki.

Zalecenia i środki ostrożności
Powłoki organiczne i metaliczne
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Materiały powlekane
Zalecenia do eksploatacji

Zachowanie walorów 
konstrukcyjnych i użytkowych 

obiektu może być 
zagwarantowana wyłącznie, 
jeżeli budynek jest regularnie 

kontrolowany i właściwe 
utrzymywany. Obowiązkiem 
właściciela jest utrzymanie 

gwarancji budynku w trakcie 
jego użytkowania. Powłoka 

musi być zbadana każdego roku

Profilaktyczne przeglądy obiektu
powinny się odbywać minimum 
co dwa lata zgodniez regułami 
handlowymi, przepisami 
technicznymi, nowościami 
technicznymi i aktualnymi 
standardami.

• Sposób przeprowadzania 
   kontroli budynku:

• zbadanie elementów, które 
tworzą konstrukcję budynku 
(szczególnie płatwi).

• sprawdzenie zasięgu rdzy nie 
tylko na powłokach organicznych, 
ale też dookoła szyć oraz 
wykonanie odpowiednich działań 
naprawczych. 

• profilaktyka :
- usuwanie mchu, roślinności i 

innych zanieczyszczeń
- utrzymywanie kanalizacji 

deszczowej na budynku               
w dobrym stanie

- czyszczenie fasad i dachów.

Więcej szczegółów zawiera norma 
NFP 34.205-1 (DTU 40-35).

Dbałość o odpowiedni rozmiar 

profili, dopasowany do wymogów 
inwestycji, jest szczególnie ważny 
i musi być uwzględniony, aby 
uniknąć:
• wgnieceń na płaskich odcinkach 

lub deformacji przetłoczeń 
profili, głównie tych, które są 
wykonane z cieńszego materiału 
wsadowego, np. o grubości 
0,63mm.

• uszkodzeń powłok ochronnych.

Zamontowany na dachu obiektu
sprzęt techniczny, wymagający 
częstego badania (np. 
klimatyzator), powinien być 
odpowiednio zainstalowany,
aby jego ewentualne przeglądy
i inspekcje nie kolidowały
z elementarnymi zasadami 
eksploatacji profili z blach 
powlekanych.

Zalecenia szczególne:

• Zabezpieczanie krawędzi profili 
(zakładów blach):
W przypadku początkowej korozji
(widoczne nacieki) wzdłuż krawędzi
profili - należy przemalować 
te miejsca farbą z dodatkiem 
antykorozyjnym w celu 
zabezpieczenia przed postępowaniem 
korozji .

• Uszkodzenia profili dachowych:
W przypadku pojawienia się objawów 

uszkodzenia powłok ochronnych 
lub korozji rdzenia metalicznego, 
należy bezzwłocznie przeprowadzić 
renowację tych obszarów ).

• Powierzchnie nie podlegające 

naturalnemu oczyszczaniu:
 Tam, gdzie powierzchnie nie 

są poddawane naturalnemu 
procesowi oczyszczania przez 
wodę deszczową, wymagane jest 
coroczne czyszczenie:

- jedno mycie na rok
- systematyczne i natychmiastowe 

naprawianie części obiektu
 z blach powlekanych, w przypadku 

których stwierdzono powstałe
 z jakiegokolwiek powodu objawy 

uszkodzeń powłok ochronnych 
lub początkowej korozji rdzenia 
metalicznego.

• Profile przeźroczyste 
(poliestrowe lub z PVC)

 na dachu:
Warunki:
1. zamknięta samoprzylepną 
uszczelką, wielkości 5x15 aby 
zapewnić wodoszczelność
na wszystkich krawędziach 
bocznych i podłużnych zakładach 
2. podkładki pod każdą zachodzącą 
na siebie fałdą.

Sustainability can only be guaranteed if a careful watch is kept on the buildings and also if they are properly maintained.
It is the owner’s responsibility to keep watch of the building and maintain it after acceptance of the work. The coating must be inspected 
every year.
Preventive maintenance should be carried out every TWO YEARS, in accordance with the rules of the trade, brochures of technical 
standards, technical reports and current standards.

• Keeping watch means above all :
• Inspecting elements that make up the shell of the building (particularly the purlins, as water will stagnate on the roof in case 

of slumping).
• check the spread of rust not only on the paint but also around the fasteners and take appropriate remedial action (remedial 

painting,...).
• preventive maintenance :

- removing of moss, vegetation and other kinds of debris...
- keeping rainwater pipes in good working order.
- cleaning façades and roofs.

For more details, consult appendix C of the NFP 34.205-1 (DTU 40-35) standard.
Normal use means keeping trafficking down to a bare minimum for the purposes of normal maintenance, as described above, as well as 
other work, such as : chimney-sweeping, installing and maintaining aerials...
Care and appropriate measures must be taken to avoid:

• crushing flat sections or deforming ribs, especially for plates 0,63 mm thick. A solution could be to have trafficking lanes. 
• damaging the protective coating.
 Should there be technical equipment installed on the roof requiring frequent inspection (air conditioning for example) 

appropriate arrangements should be made, such as trafficking lanes.

Note : The owner’s attention should be drawn to the fact that, when the ambient air becomes more aggressive (for example 
with new pollution) the suitability of the original coating to its new environment must be re-examined and, if need be, the 
coating must be adapted to these new conditions.

SPECIAL ASPECTS    

• Translucent overlaps (polyester and/or PVC ) in the roof
Requisites: 1. a closed cell foam seal, self adhesive on 1 side, 5x15 in size
to ensure weathertightness on all the lateral and longitudinal overlaps.
2. support stools under each corrugation overlap.

• Roof Oversail - Overlaps :
In case of incipient corrosion along the edges of drip moulds and/or overlaps and around any roofing cutted parts, repaint these parts with 
anti-corrosive paint.

• Roof outlets :
To curb the spreading of rust in roof areas situated very near roof outlets, it is advised to repaint these areas with a suitable anticorrosive 
paint as a preventive measure, or at least keep a closer watch on these areas and repaint them as soon as you see rust beginning to form.

• Surfaces not subject to natural washing :
Where surfaces are not subject to a natural rainwater washing process, yearly cleaning will be required, i.e. 

- one wash down per year.
- systematic and immediate treatment of any parts showing signs of incipient corrosion, for any reason whatsoever. 

Profil przeźroczysty Zakład zabezpieczony 
farbą antykorozyną Profil stalowy

Odpływ
deszczówki

Note:
Unpainted galvanised elements: We 
advise you to protect unpainted 
galvanised roofing elements, which are 
situated underneath, by applying 
anti-corrosive paint along the overlaps.
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KONSERWACJA

Warstwa cynku pod powłoką 
lakierniczą stanowi skuteczną 
ochronę korozyjną produktu. 
Głębokie zadrapania i inne 
uszkodzenia warstwy lakieru i 
ocynku, odsłaniające rdzeń stalowy, 
prowadzą do jego korozji.

Dlatego każdego roku należy 
przeprowadzać przebadanie powłok 
w celu identyfikacji ich uszkodzeń 
oraz zabezpieczenia przed korozją. 
Należy zwrócić również uwagę 
na osady substancji agresywnych 
(np. sadza, gaz fumarolic,…). 
Zanieczyszczone powierzchnie muszą 
zostać wyczyszczone roztworem z 
detergentem nie ścierającym i nie 
reagującym z lakierem. Wszelkie 
uszkodzenia lakieru oraz zadrapania, 
należy odpowiednio potraktować, aby 
usunąć uszkodzenia i zabezpieczyć 
przed działaniem czynników 
zewnętrznych. 

Przedstawiamy poniżej listę 
produktów ochronnych oraz sposoby 
zabezpieczania uszkodzonego lakieru.

OPIS PROCESU 
RENOWACJI

• Badanie kontrolne powłok:
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek 
pracy, koniecznym jest 
przeprowadzenie gruntownego 
badania wstępnego produktu, ze 
zwróceniem uwagi na: 
- typ powłoki organicznej 
- szczególną kontrolę powłoki 
lakierniczej w miejscach narażonych 
na złe warunki pogodowe

• Przygotowanie powierzchni do 
prac naprawczych:
Ważną fazą jest przygotowanie 
uszkodzonej powierzchni, mające 
na celu zapewnienie dobrej 
przyczepności farby antykorozyjnej.
Główne procedury w renowacji 
powierzchni:

• Odtłuszczanie: czyszczenie pompą 
ciśnieniową z gorącą wodą (pompą 
HP -70°C) bez użycia ściernego 
detergentu (lub czyszczenie ręczne 
- mniej skuteczne) oraz suszenie.

• Traktowanie fosforanem: 
traktowanie czyszczącą substancją 
chemiczną (10% roztwór kwasu 
fosforowego). Następnie płukanie 
gorącą wodą (pompą HP -70°C) i 
suszenie.

• Konserwacja mechaniczna: 
czyszczenie piaskiem (z niskim 
ciśnieniem uderzenia), które usuwa 
luźne cząstki rdzy i farby ze stali 
galwanizowanej. Ten proces usuwa 
tzw. białą rdzę. Można ją usunąć 
również poprzez:
- czyszczenie zardzewiałych części 
i zardzewiałych krawędzi przez 
kruszenie, skrobanie ręczne albo 
szczotkowanie mechaniczne
- usuwanie tłuszczu (chemicznie 
albo mechanicznie) z błyszczących 
obszarów ocynkowanych lub 
arkuszy powlekanych na etapie 
produkcji. Usuwamy wówczas kurz 
(za pomocą powietrza sprężonego 
lub poprzez ścieranie).

• System naprawy:
Ogólnie mówiąc, opisywana 
metoda polega na zastosowaniu 
powłoki lakierniczej, która będzie 

pełniła jednocześnie funkcję lakieru 
podkładowego oraz zewnętrznego 
lakieru ochronnego.

Ważne: decydując się na 
zastosowanie danego lakieru,
należy zwrócić szczególną uwagę
na zalecenia producenta farb
i należy wybrać odpowiedni rodzaj  
farby w stosunku do:

- rozmiaru uszkodzeń
- typu środowiska zewnętrznego 
(wiejskie, miejskie, przemysłowe, 
morskie, agresywne)
- typu wykończenia wymaganego 
przez klienta: poziom połysku , 
odporność koloru na działanie 
promieni UV, dopasowanie odcieni 
kolorów w porównaniu do koloru 
elewacji czy dachu.

Producenci farb posiadają listę 
aplikatorów zalecanych do 
rozprowadzania produkowanych 
przez siebie farb i lakierów.

ODPORNOŚĆ KOLORU NA 
PRZESTRZENI LAT

Stan powierzchni zewnętrznej 
powłoki oraz lakieru podkładowego 
zwykle ulega zmianie na wskutek 
upływu czasu oraz działania 
czynników atmosferycznych 
(niepogody, kwaśne deszcze, 
promieniowanie UV, działanie 
wiatru,...).
Jeśli zdecydujemy się zastąpić 
fragment naturalnie postarzonej 
elewacji lub dachu nowymi profilami
o tym samym kolorze , należy mieć 
na uwadze, że wystąpią różnice 
odcieni na elewacji / dachu.

Materiały powlekane
Zalecenia do eksploatacji
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KONSERWACJA MATERIAŁÓW OCYNKOWANYCH ORAZ OCYNKOWANYCH 
POWLEKANYCH NA ETAPIE PRODUCJI

Materiały powlekane
Zalecenia konserwacyjne

KONDYCJA 
MATERIAŁU

PRZYCZYNA 
NAPRAWY

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI

APLIKACJA / 
NAKŁADANIE 

POWŁOKI 
ANTYKOROZYJNEJ

APLIKACJA / 
NAKŁADANIE 
WIERZCHNIEJ 

WARSTWY 
OCHRONNEJ 

STAL
GALWANIZOWANA:
stara, nowa

- wymagane malowanie Odtłuszczanie:

• jeśli powierzchnia jest 
bardzo lśniąca:

- traktowanie mieszkanką
o odczynie kwasowym
( obróbka chemiczna)
- spłukiwanie przy pomocy 
pompy HP
- suszenie

Nakładanie 1 powłoki 
antykorozyjnej przy pomocy 
pędzla

Po wysuszeniu czystego 
elementu lub powierzchni 
zastosuj 1 lub 2 warstwy 
farby poliuretanowej, 
wykończeniowej powłoki 
akrylowej używając pędzla
lub aerozolu.

Farba powinna zostać dobrana 
zgodnie z:
- jakościowymi wymaganiami 
klienta (stopień połysku, 
trwałość koloru przez lata)
- stopień agresywności 
środowiska
- zaleceniami producenta 
farby

PIERWSZE 
MALOWANIE:
nowa
(mniej niż 1 rok)

- wymagana zmiana koloru

- okładzina założona
niewłaściwie

Odtłuszczanie Ogólnie mówiąc żadna 
powłoka nie jest wymagana 
jeśli powierzchnia jest czysta i
oczyszczona z jakichkolwiek
brudów, tłuszczy

PIERWSZE 
MALOWANIE:
żadnych znaków 
korozji

- wymagane malowanie

PIERWSZE 
MALOWANIE:
oznaki korozji

Objawy:

- biała rdza i/lub

- naprawa farby łuszczącej się

Traktowanie fosforanem Użycie powłoki z warstwą
przeciwkorozyjną używając 
szczotki lub aerozolu

Objawy:

- biała rdza

- plamki rdzy i/lub naprawa 
łuszczącej się rdzy

- łuszczenie się pierwszej
warstwy powłoki

- ręczne lub mechaniczne 
kruszenie, szczotkowanie, 
skrobanie by usunąć obszary 
skorodowane

- traktowanie fosforanem

- jeśli jest to konieczne 
zastosuj warstwę 
antykorozyjną wszędzie tam, 
gdzie występują krawędzie 
zardzewiałe i zardzewiałe 
części;

- zastosuj warstwę 
antykorozyjną na całej 
powierzchni używając pędzla 
lub aerozolu;

Objawy:

- głównie korozja

- znaczne łuszczenie się farby

- zdzieranie mechaniczne

- używanie piasku lub
mechaniczne szczotkowanie 
całej powierzchni

- ogólne usunięcie kurzu
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KONSERWACJA MATERIAŁÓW OCYNKOWANYCH ORAZ OCYNKOWANYCH 
POWLEKANYCH NA ETAPIE PRODUCJI

Materiały powlekane
Zalecenia konserwacyjne

PUNKTY
SPECJALNE

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

STOSOWANE
METODY

Naprawcze malowania zrysowań nowych 
budynków Czyszczenie szmatką

Zastosuj drobne dotknięcia pędzlem 
nakładając farbę odpowiednią do typu 
powłoki. Użyj cienkiego pędzla, aby 
ograniczyć obszar przemalowywania.

Ochrona przed korozją krawędzi ciętych 
profili, płaskich arkuszy lub obróbek 
blacharskich

Czyszczenie szmatką

OCYNK:
Zastosuj powłokę cynkową za pomocą pędzla.

MALOWANIE:
Zastosuj bezbarwny antykorozyjny lakier lub 
przeciwkorozyjną farbę tego samego koloru

Korozja na końcach profili dachowych wzdłuż 
zakładu lub rynien.

Mechaniczne skrobanie skorodowanych 
obszarów.
Usuwanie kurzu szmatką lub za pomocą 
pompy HP

Zaznaczenie obszarów, które mają zostać 
przemalowane wskaźnikiem lub przylepną 
taśmą.
Zastosuj antykorozyjną (40 mikronów) 
powłokę za pomocą pędzla.
Zastosuj wykończeniową powłokę tego 
samego koloru używając pędzla lub aerozolu 
(40 mikronów)

Zakład jednego na drugi arkusz: farba
w aerozolu.

Ochrona antykorozyjna wnętrza rynien ze stali 
ocynkowanej.

Czyszczenie za pomocą pompy HP.
Szczotkowanie mechaniczne skorodowanych
obszarów.
Usuwanie kurzu.

Zastosuj farbę bitumiczną za pomocą pędzla.

Naprawa powlekanych powierzchni z czarnymi 
zarysowaniami powstałymi na skutek 
ocierania się o siebie profili podczas przewozu
- ocynkowanych
- powlekanych 

Czyszczenie szmatką lub za pomocą pompy 
HP, zależnie od zasięgu zarysowań.

Jeśli jest bardzo dużo czarnych rys, zaleca się 
przemalowanie całej powierzchni.

Ochrona antykorozyjna ocynkowanych lub 
powlekanych materiałów usytuowanych w 
najbliższym sąsiedztwie wyjść ewakuacyjnych.

Spójrz na poprzednia stronę i wybierz metodę 
w zależności od stopnia korozji.

Zamalowywanie oznaczeń, logotypów, 
napisów, rysunków naniesionych bezpośrednio 
na powłokę.

Wybierz odpowiednią metodę malowania 
zależnie od typu warstwy pierwotnej.

UWAGA: Naniesiony lakier lub farba w celu konserwacji lub naprawienia uszkodzeń, pomimo tego samego koloru może 
różnić się odcieniem od koloru naprawianej powłoki. W efekcie mogą wystąpić różnice odcieni na elewacji / dachu.
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Stal nierdzewna
Szczególne zalecenia

TRANSPORT

Podczas transportu paczki muszą być 
usytuowane w suchych miejscach, 
z daleka od wilgoci. Jakiekolwiek 
szkody zauważone podczas 
rozładunku powinny być natychmiast 
zgłoszone przewoźnikowi.

SKŁADOWANIE

Stal nierdzewna powinna być 
układana w stosach w sposób 
umożliwiający odpływ ewentualnej 
wilgoci.
Zasadniczo należy zabezpieczyć ją 
przed bezpośrednim kontaktem
z wodą.

Produkty muszą być przechowywane 
w przewiewnych, zadaszonych 
pomieszczeniach ( zadaszony 
magazyn, pod brezentem...).
Zaleca się usytuowanie paczki
z nachyleniem , umożliwiającym 
odpływ ewentualnej wilgoci. Paczki 
powinny być układane w sposób 
ułatwiający wysychanie i cyrkulację 
powietrza pomiędzy arkuszami 
co pozwoli zapobiegać trwałym 
uszkodzeniom składowanym 
materiałom.

W szczególnych przypadkach 
paczki mogą być przechowywane 
krótkotrwale na świeżym powietrzu 
przykryte folią.

W przypadku zawilgocenia lub 
zmoczenia przez deszcz materiałów, 
należy natychmiast odpowiednio 
je osuszyć zapobiegając ryzyku 
utlenienia powierzchni.
Z miejsca składowania należy usunąć 
wszelkie śmieci i kamienie tak, aby nie 
narażać arkuszy na spodzie paczki na 
uszkodzenia.

Dla opakowań transportowanych 
drogą morską koniecznym jest:
- zdjęcie folii ochronnej przylepionej 

do profili - od razu lub najpóźniej 
w ciągu miesiąca od daty dostawy. 
Ma to na celu zapobieganie 
zwulkanizowaniu się folii z profilem.

- ochronić produkty przed wpływami 
złych warunków pogodowych.

ROZŁADUNEK 

Elementy przeznaczone do użycia
na budowie, nie mogą być narażone
na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, 
zarówno podczas oraz po zdjęciu folii 
ochronnej.
Wymaga się odpowiedniej 
ostrożności obsługi podczas 
rozładunku, aby zapobiec 
jakiemukolwiek uszkodzeniu 
produktów przez liny, pasy lub jakieś 
inne urządzenia do podnoszenia.

MONTAŻ

Montaż powinien być wykonany 
poprawnie, zgodnie ze sztuką 
budowlaną (standardy techniczne, 
przepisami branżowymi, nowościami 
technicznymi,
wskazówkami producentów...).

Zalecamy firmom montażowym, aby 
zadbały o odpowiedni harmonogram 
dostaw materiałów na plac budowy. 
Pozwoli to zapobiec składowaniu 
materiałów na placu budowy oraz 
ryzyku zamoczenia, wypaczeń, 
uszkodzeń warstwy ocynku 
profili dachowych oraz okładzin 
elewacyjnych. Uszkodzone materiały 
budowlane mogą stracić swoje 
parametry techniczne.

Niektóre produkty ARVAL mogą być 
dostarczone z pokryciem ochronnym

z foli. Należy usunąć folię ochronną 
przed montażem (i nie później 
niż 3 miesiące od daty dostawy). 
Nieusunięcie lub usunięcie folii 
ochronnej po tym terminie grozi 
ryzykiem zwulkanizowania się folii
z profilem. 

• Obróbka i cięcie na miarę
- podczas cięcia elementów 

montażowych na miejscu 
profile należy chronić, tak aby 
uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń 
mechanicznych i termicznych, 
szczególnie przez gorące odrobiny 
które mogą odbarwić profile

- należy używać narzędzi 
odpowiednich do cięcia stali 
nierdzewnej

• Wiercenie otworów
Wywiercone otwory w blachach 
powlekanych czyścimy ostrożnie 
nylonową szczotką.

• Mocowanie i zszywanie
Mocowanie i zszywanie powinno się 
odbywać na połączonych ze sobą 
profilach metodą na zakładkę. Należy 
zapewnić poprawne nakładanie się 
profili.

 Lutowanie
Lutowanie jest wykonywane przez 
zlutowanie żelaza z odrobiną 
miedzi i metalem wypełniającym 
wyprodukowanym ze stopu ołowiu-
cyny z minimalną zawartością cyny
28%. Ten sposób lutowania pozwala 
stopić kwas fosforowy w 50%.

• Nie używaj
Stali ferrytycznej do kominów albo 
rur ściekowych.
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Długą trwałość stali nierdzewnej 
zapewnią regularne kontrole 

techniczne oraz konserwatorskie. 
Obowiązkiem właściciela jest 

utrzymanie gwarancji budynku, 
podczas jego użytkowania. 

Materiały budowlane muszą być 
kontrolowane każdego roku.

Profilaktyczne przeglądy obiektu
powinny się odbywać minimum 
co DWA LATA zgodnie z regułami 
handlowymi, przepisami 
technicznymi, nowościami 
technicznymi i aktualnymi 
standardami.

• Sposób przeprowadzania
kontroli budynku:

• Zbadanie elementów, które tworzą 
konstrukcję budynku (szczególnie 
płatwi).

• Konserwacja :
- usuwanie mchu, roślinności i innych 

zanieczyszczeń…
- utrzymywanie kanalizacji 

deszczowej w dobrym stanie.
- czyszczenie fasad i dachów.

Dbałość o odpowiedni rozmiar 
profili, dopasowany do wymogów 
inwestycji, jest szczególnie ważny
i musi być uwzględniony, aby 
uniknąć:
• wgnieceń na płaskich odcinkach 

lub deformacji przetłoczeń profili, 
głównie tych, które są wykonane
z cieńszego materiału wsadowego,
np. o grubości 0,63mm.

• obniżenia walorów estetycznych
   i jakości profili.

Zamontowany na dachu obiektu 

sprzęt techniczny, wymagający 
częstego badania (np. klimatyzator), 
powinien być odpowiednio 
zainstalowany, aby jego ewentualne 
przeglądy i inspekcje nie kolidowały
z elementarnymi zasadami 
eksploatacji profili z blach 
nierdzewnych.

• Czyszczenie stali nierdzewnej 
stosowane w praktyce:

Stal nierdzewna nie wymaga 
częstego czyszczenia ponieważ 
posiada zdolność samooczyszczania 
się.

 Produkty :
Środki czyszczące do okien, 
detergenty wybielające (proszek 
do prania, do czyszczenia, mydło 
w płynie) i soda czyszcząca mogą 
być używane w kontakcie ze stalą 
nierdzewną. Ogólnie dostępne 
środki czyszczące i detergenty dla 
gospodarstw domowych są bardziej 
odpowiednie do czyszczenia, 
odtłuszczania i dezynfekcji, 
niż produkty hamujące korozję 
przeznaczone do stali powlekanej. 
Należy się upewnić, że używa się 
możliwie najlepiej działających 
materiałów. Aby wyczyścić stal 
nierdzewną potrzebujemy środka 
czyszczącego stężonego od 10 do 
100-krotnie mniej, niż w przypadku 
zalecanego użycia. Nie należy używać 
produktów, które zawierają chlor 
i wybielacze. Tylko bardzo słabe 
wybielacze i mieszaniny pochodne 
chloru mogą być używane i powinny 
być pozostawione na stali na krótki 
okres czasu. Nie należy używać 
kwasu chlorowodorowego.

Obsługa i narzędzia :
Do czyszczenia stali nierdzewnej
zaleca się stosowanie gąbek lub
miękkich nylonowych szczotek
(oprócz powierzchni Ugibright).
Stosowanie drucianych szczotek
podczas usuwania osadu ze stali 
nierdzewnej przyczynia się
do pozostania drucianych części 
szczotki powodujących początek 
rdzewienia oraz powstawania 
zarysowań, również przyczyniających 
się do powstawania korozji. Zaleca się 
również mycie z użyciem gorącej 
wody pod wysokim ciśnieniem z lub 
bez detergentów. Z reguły należy 
używać czystych narzędzi
i przyrządów do prac. 

 Płukanie i suszenie :
Zaleca się regularne przeprowadzanie 
gruntownego mycia miękką wodą 
dla całych powierzchni w stali 
nierdzewnej. Użyj gumowej ściągaczki 
lub miękkich i czystych szmatek by 
wytrzeć powierzchnię..

Stal nierdzewna
Szczególne zalecenia



34

Kilka projektów
Przewodnik materiałowy

MAZET
Architekt : Christian Cornet

SIEMIANOWICE
Architekt : Anna Napierała - Kawalec
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Kwestionariusz środowiskowy
Przewodnik materiałowy

Przeznaczenie użytkowe inwestycji

Nazwa inwestycji (nazwa projektu)

Adres

Położenie geograficzne

Kod pocztowy Miasto

Kontakt

Email

Nazwa firmy

DANE KONTAKTOWE

Branża

1. DANE WNIOSKODAWCY

uzyskanie gwarancji na system powlekania
(formularz dostępny również
na stronie  internetowej)

wybór właściwego systemu powlekania

CEL 
SKŁADANIA

FORMULARZA

Ulica

Adres

Kod pocztowy Miejscowość

Kontakt

Telefon

Fax.

Email

Telefon

Fax.

2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI
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Umiarkowany

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE / ZEWNĘTRZNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Wiejskie,
bez

zanieczy-
szczeń

Miejskie
lub przemysłowe Morskie Specjalne

Normalne Surowe 20 do 10 Km 10 do 3 Km

Wybrzeże
3 do 1 Km 

(2)

Wybrzeże
(3 do 1 Km) +

środowisko
przemysłowe

/ wysoko
zanieczyszczone

Silne
promieniowanie

UV
Specjalne

1. Warunki atmosferyczne oraz środowisko wewnętrzne
Proszę wypełnić tabelkę dotyczącą kryterów środowiskowych.
(zaznacz rubrykę z właściwymi kryteriami środowiska wewnętrzego i zewnętrznego)

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Środowisko nieagresywne
Środowisko mało

agresywne
Środowisko
agresywne

Słaba wilgotność
powietrza

Średnia wilgotność
powietrza (1)

Wysoka wilgotność
powietrza

Wilgotne
(wysoka wilgotność

powietrza)

(1) W przypadku warunków wewnętrznych o średniej wilgotności powietrza, ale z czasowo występującą wysoką wilgotnością - prosimy o kontakt
(2) Wybrzeże morskie: poniżej 3 km od brzegu morza z wyjątkiem miejsc narażonych na bezpośrednie działanie wody morskiej oraz mgły solnej.
Na obszarze oddalonym o mniej niż 1 km od wybrzeża morskiego = producent określi właściwy system powlekania materiałów budowlanych po przestudiowaniu 
kwestionariusza środowiskowego.

2. Czynnki zewnętrzne
Stopień nasłonecznienia

Tropikalny

Śródziemnomorski

Subtropikalny

Oceaniczny

Równikowy

Górski
Wysokość n.p.m.                  m

Wysoki i bardzo wysoki

Średni

Niski

Wysokie

Średnie

Niskie

Tak

Nie

Mini

Maxi

RODZAJ KLIMATU BURZE PIASKOWE

WSKAŹNIK ILOŚCI OPADÓW (ref. : Europa) OPADY ŚNIEGU PROCENT WILGOTNOŚCI POWIETRZA 
w zależności od pory roku

Wilgotność powietrza

Wszystkie powyższe informacje są niezbędne dla właściwej oceny inwestycji 

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Środowisko
bardzo

agresywne

Bardzo wilgotne
(bardzo wysoka

wilgotność powietrza)

Nasycone
(bardzo wysoka

wilgotność powietrza)

Kwestionariusz srodowiskowy
Przewodnik materiałowy
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OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Grubość 

Chłonność
dźwięku

Kolorystyka
(specyfika odcienia)

Czy dach
jest łukowy?

Czy będą 
overlap’y?

Jeśli tak,
ile na m2?

Czy są kominy,
przewody

wentylacyjne ?

Czy są świetliki,
okna, przeszklenia?

Wymagany
system

powlekania

Warstwa
wewnętrzna

Warstwa
zewnętrzna

Warstwa
wewnętrzna

Okładzina
wewnętrzna

Okładzina
zewnętrzna

Powłoka
wewnętrzna

Powłoka
zewnętrzna

Powierzchnia
(m²)

Perforwany

Otworowany

Perforwany
Perforwany

Otworowany

Perforwany

Otworowany
Perforwany

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Odporna na warunki pogodowe Bez izolacji (dach zimny) Dwuwarstwowy Płyty warstwowe

TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA
CECHY 

SZCZEGÓLNE 
SYSTEMU

Grubość 

Chłonność
dźwięku

Kierunek
montażu

Kolorystyka
(specyfika odcienia)

Czy dach
jest łukowy?

Wymagany
system

powlekania

Warstwa
zewnętrzna

Warstwa
wewnętrzna

Okładzina
wewnętrzna

Okładzina
zewnętrzna

Powłoka
wewnętrzna

Powłoka
zewnętrzna

Powierzchnia
(m²)

Poziomy
Poziomy

Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Bez izolacji (budownictwo jednowarstwowe) Dwuwarstwowa Płyty warstwowe
TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA

CECHY 
SZCZEGÓLNE 

SYSTEMU

Pionowy Poziomy Pionowy
Pionowy

Poziomy

Pionowy

Definicje : Wewnętrzny: Strona profilu lub płyty narażona na działanie środowiska wewnętrznego inwestycji 
Zewnętrzny: Strona profilu lub płyty narażona na działanie czynników atmosferycznych

Komentarz: Technologia dwuwarstwowa jest stosowana w przypadku bydynków o średniej i niskiej wilgotności powietrza w środowisku wewnętrznym

Warstwa
zewnętrzna

1. Pokrycie dachowe

2. Okładzina ścienna

Kwestionariusz srodowiskowy
Przewodnik materiałowy
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ANALIZA ŚRODOWISKOWA
1. Czynniki zewnętrzne 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

2. Czynniki wewnętrzne

3. Informacje dodatkowe

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

Tak Nie

• Czy budynek jest ogrzewany olejem opałowym?

• Czy są przewody kominowe odprowadzające spaliny?

• Czy w pobliżu znajdują się źródła spalin oleju opałowego?

• Czy budynek znajduje się w pobliżu:
 > Budynków przeznaczonych dla zwierząt ?

 > Fabryki ?

  rodzaj produkcji? odległość (Km)

 > Laboratorium ?

 > oparów wody lub gazów (petrochemia…) ?

 > Składowiska odpadów
  lub miejsca przechowywania odpadów (spalarnie…)
  Jeśli odpowiedź jest twierdząca, określ rodzaj działalności:

  Czy źródła ulatniających się par lub gazów są zlokalizowane w miejscu,
  z którego przeważnie wieją wiatry ?

Wszystkie powyższe informacje są niezbędne dla właściwej oceny inwestycji 

• Określ rodzaj działaności prowadzonej wewnątrz inwestycji:

• Czy w budynku będą przechowywane lub produkowane produkty chemiczne?

• Czy wewnątrz budynku będą znajdować się źródła ulatniających się par lub gazów?

• Czy będą w budynku kanały odprowadzania pary lub gazów, wentylacja?

• Czy wewnątrz budynku istnieje zagrożenie kondensacją pary wodnej ?

• Czy wewnętrzna strona blach będzie przykryta izolacją? (wełną mineralną, sufity podwieszane....)

• Czy wewnątrz będą znajdwać się produkty ulegające fermentacji lub zwierzęta?

• Czy przed montażem konstrukcji metalowej będzie ona zabezpieczona powłoką lakierniczą?
  Jeśli tak, podaj rodzaj powłoki:

Miejscowość :
Data :

Pieczęć wnioskodawcy : Stanowisko, imię i nazwisko, podpis:

UWAGA : Rozpatrywane będą tylko kwestionariusze wypełnione prawidłowo i podpisane przez wnioskodawcę.

Kwestionariusz srodowiskowy
Przewodnik materiałowy
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SIEMIANOWICE
Architekt : Anna Napierała-Kawalec

EURALILLE
Architekt : Feracci 

Kilka projektów
Przewodnik materiałowy
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Austria
ArcelorMittal - Arval - Pflaum
Ganglgutstraße 89
4050 Traun
Tel. +43 (7229) 64584 44

Belgium
ARVAL
Arcelor Mittal
Voogdijstraat 31
B-3500Hasselt
Tel. +32 11 28 67 70

Brazil
ARVAL PERfILOR S.A. CONSTRUCOES  
IND E COM
Ruados Pinheiros, 498 cj 91
Brazil 05422 000 - Sao Paulo SP
Tel. +55 11 3065 3400

Czech Republic
ARVAL HAIRONVILLE VIKAM s.r.o.
Pratelstvi 681
CZ 10400 Praha 10
Tel. +420 272 072 080

Denmark
ARVAL HAIRONVILLE DANMARK
Taebyvej 17
DK-2610 Rodovre
Tel. +45 36 41 30 22

Dominican Republic
ARVAL PROfILAGE DOMINICANA S.A.
Prolongacion Av. Charles de Gaulle, 131
Dominican Republic-Santo Domingo
Tel. +1 (809) 483 3073 2069 2790

France
ARVAL
16 route de la Forge
F-55000 Haironville
Tel. +33 3 29 79 85 85

Germany
ARVAL AMC Deutschland GmbH
Münchener Straße2
D-06796 Brehna
Tel. +49 3 49 54 455 20

Greece
ARVAL AMC HELLAS
2nd Industrial Area
P.O.Box 1137
GR-38001 Volos
Tel. +30 24250 61 000

Guadeloupe
ARVAL PROfILAGE DE LA GUADELOUPE
51 rue Henri Becquerel
ZI de Jarry
F-97122 Baie Mahault
Tel. +590 26 82 03

Guyane
ARVAL HAIRONVILLE GUYANE
ZI de Degrad des Cannes
BP 418
F-97300 Remi-Remont-July 
Tel. +594 25 52 21

Hungary
ARVAL AMC HUNGARIA Kft
Váci út 184
HU-1138 Budapest
Tel.+36 1 3502876

Italy
ARVAL Arcelormittal construction
Via Vincenzo Bellini, 13
20124 Milano
Tel. +39 02 79 95 68 

Latvia 
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION  LATVIA SIA  
ARVAL  
Cierkurkaina 1 linija  84-208  
Riga LV 1026   
Tel. +371 674 36 331 

Lithuania
ARVAL AMC BALTIC
Kirtimu str.11
LT-02244 Vilnius
Tel. +370 52644 220

Martinique
ARVAL PROfILAGE DE LA MARTINIQUE
ZIP de la Pointe des Grives
F-97200 Fort de France
Tel. +596 60 60 00

Mauritius
ARVAL PROfILAGE DE L'OCEAN INDIEN
Route de la Filature
Mauritius-RicheTerre
Tel. +230 248 17 05

Middle East
ARVAL AMC International
Postfach-Studacherstrasse 7b
CH-5416 Kirchdorf
Tel. +41 56 296 10 10
International:
info@arcelormittal-construction.ch

Netherlands
ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
NEDERLAND
Newtonstraat 13
NL-4004 KD Tiel
Tel. +31 3 44 63 17 46

Norway
ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
NORGE AS
Postboks 84
NO-1541 Vestby
Tel. +47 64 98 51 70

Poland
ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION
POLSKA Sp. z o. o.
Konopnica 120
PL- 96 200 Rawa Mazowiecka
Tel. +48 46 813 28 00

Portugal
ArcelorMittal Construção Portugal
ARVAL
Estrada Nacional 3 (Km 17,5)
PT-Apartado 142071 -909 Cartaxo
Tel. +351 263 400 070

Reunion
ARVALPROfILAGEDELA REUNION
ZI N°2-44 rue PaulVerlaine
BP 802
F-97825-Le Port
Tel. +262 42 42 42

Romania
ARVAL KONTIROM S.A.
136 Biruintei Boulevard,DN3 Km 14
RO Com. Pantelimon, Jud. Ilfov
Tel. +40 21 312 45 17

Russia
ARVAL COLORPROfIL ARCELORMITTAL 
CONSTRUCTION MOSCOW
BusinessCenter "Ordynka"
Bld.4 2nd floor, ofl
RU-119017 Moscow
Tel. +7 495 514 08 96

Saint Martin
ARVAL PROfILAGE SAINT MARTIN
ZAC Lot 3 et 4 La Savane
F-97150 Saint Martin
Tel. +590 52 98 02

Serbia
ARVAL UNIKONTI STEEL D.O.O
Sazonova 93
Serbia-11000 Belgrad
Tel. +381 11 304 7220

Slovakia
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION SLOVAKIA s.r.o.
ARVAL
Roznavska 24 
SK-82104 Bratislavia
Tel. +421 2 321 326 04

South Africa
ARVAL  ARCELORMITTAL CONSTRUCTION.   
The  Place - 1 Sandton  Drive  
Sandhurst - Sandton  2196  
Gauteng 

Spain
ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCCION 
ESPANA S.L.
Carretera Guipuzcoa Km 7,5
SP-31195 Berrioplano (Navarra)
Tel. +34 948 138 668

Sweden
ARVAL HAIRONVILLE SVERIGE AB
Vastanvindsqatan 13
SE-652 21 Karlstad
Tel. +46 54 68 83 00

Switzerland
ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
SUISSE SA
Postfach-Studacherstrasse 7b
CH-5416 Kirchdorf
Tel. +41 56 296 10 10
info@arcelormittal-construction.ch

United Kingdom
ARVAL ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
UK LTD
Abbotsfield Road
Abbotsfield Industrial Park
UK St Helens, Merseyside WA9 4HU
Tel. +44 17 44 81 81 81


