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1. Informacje
informacje ogólne
1.
firmie
o firmie

ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. należący do Grupy ArcelorMittal
powstał na początku 2006r. w wyniku połączenia się dwóch funkcjonujących na
polskim rynku budowlanym firm – Haironville Polska Sp. z o. o. oraz Prekon Sp.
z o. o. Grupa Arcelor Mittal jest największym producentem stali na świecie. Działa
w około 60 krajach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji oraz
w Afryce i posiada 27 zakładów produkcyjnych na Świecie.
ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. oferuje szeroki asortyment blach
fałdowych i falistych, płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu, wełny mineralnej
oraz pianki poliizocjanurowej (PIR) w okładzinach stalowych, oraz stalowe kasety
wzdłużne pełne i perforowane. Firma ma obecnie trzy fabryki w Starachowicach,
w Świętochłowicach oraz najnowszy zakład produkcyjny w Rawie Mazowieckiej.
Park maszynowy składa się z nowoczesnych linii, które zapewniają wysokie
parametry produktu, potwierdzone Aprobatami Technicznymi wydanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
W Rawie Mazowieckiej w drugiej połowie 2006r. uruchomiona została jedna
z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji ściennych i dachowych płyt
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym w okładzinach stalowych.
Firma ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o. o. nieustannie pracuje nad jakością
produktów, wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz nad
poszerzaniem asortymentu. Te wszystkie działania zapewniają niekwestionowaną
pozycję lidera w branży materiałów budowlanych ze stali.
Efektem tego, jest wprowadzenie na rynek Polski nowoczesnych płyt warstwowych
do zastosowań w obiektach takich jak:
• Przechowalnie - można zdefiniować jako chłodnie, czyli obiekty o temperaturze
wewnętrznej pomiędzy 0°C a 10°C, gdzie dodatkowo utrzymywany jest
odpowiedni poziom wilgotności powietrza i odpowiedni skład gazowy
powietrza. Przechowalnie są głównie obiektami do krótko i długoterminowego
przechowywania owoców i warzyw przeznaczonych przede wszystkim do
spożycia. Panujące w nich warunki wilgotnościowe i odpowiedni skład gazowy
powietrza, mają za zadanie opóźnić proces dojrzewania owoców i warzyw.
• Chłodnie - ten typ obiektów charakteryzuje się temperaturą wewnętrzną,
która utrzymywana jest w przedziale 0°C do 10°C. W chłodniach utrzymywana
jest naturalna atmosfera wewnętrzna i w większości wypadków służy do
krótkoterminowego przechowywania produktów spożywczych. Bardzo często
chłodnie są obiektami dystrybucji i sortowania wszelkiego asortymentu
artykułów spożywczych.
• Mroźnie - są to obiekty, w których temperatura wewnętrzna utrzymywana jest
poniżej 0°C. W tego typu obiektach nie występują dodatkowe uwarunkowania
związane ze składem mieszanki gazowej. Produkty przechowywane są w
naturalnej atmosferze. W zależności od poziomu temperatury wewnętrznej
można wydzielić trzy grupy mroźni o temperaturze:
• Poniżej -25°C – są to obiekty do długoterminowego przechowywania
mięs, ryb, owoców i wstępnie obrobionych artykułów spożywczych
• Ok. -18°C – są to obiekty do krótkoterminowego przechowywania mięsa
i wstępnie obrobionych artykułów spożywczych
• Od 0°C do -10°C – są to obiekty do przechowywania świeżego mięsa,
wstępnego schładzania mięsa oraz do długoterminowego przechowywania
owoców i warzyw nieprzetworzonych
Wieloletnie doświadczenie w tej branży pozwala zaspokajać wysokie wymagania
klientów poprzez bardzo dobrą jakość, walory estetyczne i ekonomiczne
oferowanych rozwiązań.
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Produkcja płyt warstwowych FRIGOTHERM 1003 BC z rdzeniem ze sztywnej pianki
prowadzona jest metodą ciągłą, na w pełni zautomatyzowanej linii dostarczonej
przez jednego z liderów tej branży firmę Hennecke (NIEMCY). Elementem
spieniającym jest pentan. W związku z tym wytwarzanie płyt jest nieszkodliwe dla
środowiska naturalnego tzn. nie przyczynia się do dalszego uszkadzania warstwy
ozonowej. Technologia produkcji płyt warstwowych z rdzeniem poliizocjanurowym
polega na wtryskiwaniu zmieszanych składników, tworzących następnie sztywną
piankę, pomiędzy dwie przesuwające się w sposób ciągły blachy stalowe (z
wcześniej ukształtowanymi krawędziami) raz folii PCV grubości 25 μm. Dzięki
zastosowaniu najwyższej jakości komponentów do produkcji płyty warstwowej oraz
stosowanie stałej zakładowej kontroli produkcji, firma ArcelorMittal Construction
gwarantuje powtarzalność doskonałych parametrów technicznych płyt.

2.
Proces
2. proces
produkcyjny
produkcyjny

Płyty warstwowe produkcji ArcelorMittal FRIGOTHERM 1003 BC z rdzeniem PIR
w okładzinach z blach stalowych: wytwarzane są zgodnie z wymaganiami
zharmonizowanej normy wyrobu PN-EN 14509:2013 -12E.
Płyty FRIGOTHERM 1003 BC jako wyroby oznaczone znakiem CE, posiadają
Deklarację Stałości Właściwości Użytkowych

3.
3. Dokumenty
Dokumenty
dopuszczające
dopuszczające
do obrotu
obrotu
i powszechnego
powszechnego
stosowania
stosowania
w budownictwie
budownictwie
w

Płyty warstwowe FRIGOTHERM 1003 BC mają szeroki zakres stosowania w
budownictwie. Dedykowane zastosowanie płyt typu 1003 BC to obudowa obiektów
chłodniczych, mroźniczych czy innych specjalistycznych związanych z przemysłem
spożywczym czy farmaceutycznym, z temperaturami wewnętrznymi mieszczącą
się w przedziale od 0°C do - 50°C (ściany zewnętrzne, przekrycia stropowe, ściany
wewnętrzne, przechowalnie oraz jako elementy komór wewnątrz innych obiektów,
elementy ocieplające ściany i sufity w istniejących już budynkach). Możliwe jest
zastosowanie w budownictwie przemysłowym jako ścienne elementy osłonowe
przeznaczone do obudowy ścian budynków przemysłowych, użyteczności
publicznej itp. Płyty FRIGOTHERM 1003 BC mogą być montowane zarówno w
układzie pionowym, jak i w poziomym.

4. Zakres
Zakres
4.
zastosowania
zastosowania płyt
płyt

System płyty warstwowej FRIGOTHERM 1003 BC obejmuje płyty ścienne z
widocznym mocowaniem. Wszystkie rodzaje produkowanych płyt mają szerokość
modularną 1000 mm. Jako lekkie elementy kompozytowe, zbudowane z dwóch
okładzin ze stali i izolacyjnego rdzenia. Rdzeń wykonany ze sztywnej pianki
poliizocjanurowej PIR o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej, o gęstości 40 ±
3 kg/m3 spieniany za pomocą pentanu, połączony jest z okładzinami za pomocą
samoistnej adhezji. Zadaniem okładzin jest przenoszenie naprężeń normalnych,
natomiast rdzeń jest odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń stycznych oraz
utrzymanie stałego dystansu między okładzinami. Taka konstrukcja płyty powoduje,
że są one bardzo lekkie, przy jednocześnie wysokiej nośności i sztywności
pozwalającej na zwiększanie rozpiętości podpór (płatwie, rygle). Płyty FRIGOTHERM
1003 BC charakteryzują się wysokimi wartościami oporu cieplnego, dzięki czemu
uzyskanie wymaganej izolacyjności termicznej ścian i stropów jest możliwe

5. Asortyment
5.oferowanych
Asortyment
płyt warstwowych
oferowanych
płyt warstwowych
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już przy blisko dwukrotnie mniejszych grubościach, w porównaniu z innymi rodzajami
wypełnienia płyt warstwowych np. wełny mineralnej czy styropianu. Zmniejsza
to w istotny sposób koszty transportu i montażu. Ukształtowanie podłużnych
krawędzi płyt, tworzących połączenie typu pióro-wpust z zamkiem labiryntowym,
z aplikowaną podczas montażu masą trwale plastyczną (np. butylową), zapewnia
szczelność styku nawet przy bardzo dużych różnicach temperatur i wilgotności po
obu stronach przegród wykonanych z płyt FRIGOTHERM 1003 BC.
Płyta chłodnicza ścienna i stropowa FRIGOTHERM 1003 BC oferowana jest
w trzech podstawowych grubościach 120, 160 i 200 mm. Szerokość
modularna płyt wynosi 1000 mm.
Rys.nr.1. Płyta warstwowa chłodnicza FRIGOTHERM 1003 BC

Na okładziny płyt stosowane są stalowe blachy – gatunek, S250GD, S280GD,
S320GD oraz S350GD. Standardowa grubość okładzin dla płyt ściennych to 0,50
mm (wew. i zew. okładzina). Zabezpieczenie antykorozyjne stanowią warstwy
powłok metalicznych (Z, ZA, AZ, ZM), dodatkowo pokryte cynku pokrytą jedną
z powłok organicznych. Ponadto, oferowane są okładziny wykonane ze stali
odpornej na korozję gatunku 1.4301 (X5CrNi18-10). Szczegółowe charakterystyki
dotyczące okładzin płyt warstwowych FRIGOTHERM 1003 BC zawiera tabela nr 1.
TABELA 1. Szczegółowe charakterystyki okładzin płyt FRIGOTHERM 1003 BC
Okładzina 1 (zewnętrzna)

Okładzina 2 (wewnętrzna)

Grubość [mm]

0,4; 0,5; 0,63; 0,75

0,4; 0,5; 0,63; 0,75

Gatunek stali

S250GD, S280GD, S320GD, S350GD

S250GD, S280GD, S320GD, S350GD

Powłoka
metaliczna

Z100, Z187,5, Z200, Z275, AZ150, AZ185, ZM60, ZM80,
ZM100, ZM120, stal nierdzewna 1.4301

Z100, Z187,5, Z200, Z275, AZ150, AZ185, ZM60, ZM80, ZM100,
ZM120, stal nierdzewna 1.4301

Powłoka
organiczna

- HAIRPLUS [SP25],
- HAIRULTRA [SP35],
- HAIRFLON 25 [PVDF25],
- HAIRFLON 35 [PVDF35],
- INTENSE [PVDF60],
- R’UNIK [PUR45]
- HAIREXCEL [PUR60]
- SINEA [PUR85]
- KEYRON 100 [PVC(P)100],
- KEYRON 150 [PVC(P)150],
- KEYRON 200 [PVC(P)200],
- Estetic Clean 50
- FOOD SAFE 110 [PVC(F)]

- HAIRPLUS [SP25],
- HAIRULTRA [SP35],
- HAIRFLON 25 [PVDF25],
- HAIRFLON 35 [PVDF35],
- INTENSE [PVDF60],
- R’UNIK [PUR45]
- HAIREXCEL [PUR60]
- SINEA [PUR85]
- KEYRON 100 [PVC(P)100],
- KEYRON 150 [PVC(P)150],
- KEYRON 200 [PVC(P)200],
- Estetic Clean 50
- FOOD SAFE 110 [PVC(F)]
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Powłoki organiczne:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Rys.nr. 2. Styk podłużny FRIGOTHERM 1003 BC

60

•

HAIRPLUS ® 25 (poliester SP25 μm) - do zastosowań zewnętrznych;
odporna na zmiany temperatury i oddziaływania czynników atmosferycznych,
HAIRULTRA ® 35 (poliester 35 μm) – do zastosowań zewnętrznych; odporna
na zmiany temperatury i oddziaływanie czynników atmosferycznych;
HAIRFLON 25 (powłoka polifluorowinylidenowa PVDF 25 μm) - odznacza
się podwyższoną odpornością na działania korozji, wysoką odpornością na
działanie promieni UV, wysoką stabilnością kolorystyczną oraz odpornością
na uszkodzenia mechaniczne;
HAIRFLON 35 (powłoka polifluorowinylidenowa PVDF 35 μm) - odznacza
się podwyższoną odpornością na działania korozji, wysoką odpornością na
działanie promieni UV, wysoką stabilnością kolorystyczną oraz odpornością
na uszkodzenia mechaniczne;
KEYRON 100, 150, 200 - powłoki stosowan na okładziny wewnętrzne
zalecane w środowiskach z wysoką wilgotnością;
EASTETIC CLEAN Kolaminat 50 – stosowana w obiektach przemysłu
spożywczego; łatwo zmywalna, odporna na działanie środków czyszczących
oraz o wysokiej odporności chemicznej;
FOOD SAFE 120 [PVC(F)] – stosowana w przemyśle chłodniczym i
spożywczym, w środowiskach agresywnych i wilgotnych, dopuszczona do
kontaktu z żywnością;
R’UNIK (poliuretan PUR45) - o wysokiej odporności na czynniki korozyjne
oraz uszkodzenia mechaniczne;
HAIREXCEL ® (poliuretan PUR 60) - o wysokiej odporności na czynniki
korozyjne oraz uszkodzenia mechaniczne;
SINEA (poliuretan PUR85) – o bardzo wysokiej odporności na czynniki
korozyjne oraz uszkodzenia mechaniczne;
stal nierdzewna gatunku 1.4301 (X5CrN:18-10) - charakteryzuje się wysoką
odpornością na działanie czynników korozyjnych;

49
59
89

•

1. Rdzeń ze sztywnej pianki poiizocjanurowej
2. Frezowany labiryntowy styk likwidujący
liniowy mostek termiczny
3. Profilowanie okładzin zapewniające
funkcjonalność i estetyczny wygląd
4. Odpowiednio ukształtowany zamek
umożliwiający łatwy montaż oraz aplikację
masy uszczelniającej
5. Masa uszczelniająca zapobiegająca
infiltracji pary wodnej i powietrza
(aplikowana w trakcie montażu)
6. Dodatkowa masa uszczelniająca
aplikowana w szczelinie zamka
(aplikowana w trakcie montażu)

6. Styk
Styk podłużny
6.
podłużny
płyty FRIGOTHERM
płyty FRIGOTHERM
1003 BC
1003 BC
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Frigotherm 1003
7.
7. Asortyment
Asortyment
blach
profilowań blach
okładzinowych

Płyty warstwowe FRIGOTHERM 1003 BC odznaczają się różnorodnością oferowanych
profilowań. Rodzaje oferowanych profilowań:

7.1
7.1Rodzaje
Rodzaje
  profilowań
profilowań

41

Frigotherm 1003 BC

84

41

84

41

12

7. Asortyment
profilowań blach
okładzinowych
7.1 Rodzaje
profilowań
7.2
7.2 Kombinacje
Kombinacje
rodzaju
rodzaju
profilowań
profilowań

41

W tabeli 2 przedstawiono możliwe kombinacje rodzajów profilowań okładzin zewnętrznych
i wewnętrznych dla płyt chłodniczych.
TABLELA 2. Kombinacje
12 profilowań dla płyt FRIGOTHERM 1003 BC
FRIGOTHERM 1003BC

7.2 Kombinacje
rodzaju
7.3 Kolorystyka
profilowań
okładzin

Symbol

Okładzina zewnętrzna

Okładzina wewnętrzna

LL

Liniowanie

Liniowanie

LG

Liniowanie

Gładkie

GG

Gładkie*

Gładkie

MG

Mikroprofilowanie

Gładkie

ML

Mikroprofilowanie

Liniowanie

* kombinacja okładzin GG jedynie wewnątrz pomieszczeń w standardowych grubościach
0,50 mm/0,50 mm, zastosowanie GG w przypadku gdy okładzina jest na zewnątrz budynku
– wyłącznie z użyciem grubszych okładzin min.0,63 mm

Zaleca się stosowanie na okładziny płyt jasnych kolorów np. RAL 9002, 9010.
W przypadku konieczności stosowania innych kolorów prosimy o kontakt z działem
technicznym firmy ArcelorMittal Construction.
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Płyty warstwowe FRIGOTHERM 1003 BC odznaczają się bardzo dobrymi
właściwościami izolacyjności cieplnej. Przeprowadzone badania oraz obliczenia w
Zakładzie Fizyki Cieplnej ITB potwierdziły wysoką jakość oraz stałą powtarzalność
parametrów izolacyjnych, która została osiągnięta poprzez stosowanie najwyższej
jakości składników pianki poliizocyjanurowej. Obliczeniowy współczynnik
przewodzenia rdzenia w temperaturze +10°C wynosi λobl = 0,023 W/(mK). Wartości
współczynnika przenikania ciepła Uc, obliczone z uwzględnieniem liniowych mostków
cieplnych, powstających między płytami i na połączeniach z konstrukcją obiektu
przedstawia poniższa tabela nr 3:

8. parametry
Parametry
8.
techniczne
płyt
techniczne płyt
8.1.
Izolacyjność
8.1. izolacyjność
termiczna
termiczna

TABELA 3. Wartości współczynnika przenikania ciepła dla FRIGOTHERM 1003 BC
Nazwa płyty

Grubość płyty
[mm

Uc W /(m2K)

Uc W /(m2K) *

FRIGOTHERM
1003BC

120

0,19

- nie badano

160

0,15

0,14

200

0,12

0,11

* wartości Uc uzyskane dla płyt mocowanych łącznikami z przekładką termiczną
Poniżej tabela nr 4 określająca izolacyjność cieplną przegrody wyrażoną w W/m2
w zależności od grubości płyty oraz różnicy temperatur Δt (temperatur pomiędzy
przegrodami).
Wymagana izolacyjność powinna być dobierana przez projektanta, przy czym zaleca
się, aby izolacyjność cieplna przegrody była mniejsza niż 10 W/m2
TABELA 4. Izolacyjność cieplna przegród z płyt FRIGOTHERM 1003 BC
GĘSTOŚĆ STRUMIENIA CIEPLNEGO
Lp.

Typ płyty

Różnica
temperatur Δt

1003BC
160

1003BC
160*

1003BC
200

1003BC
200*

Współczynnik przenikania ciepła [W/(m2*K)]
0,15

0,14

[K]

0,12

0,11

[W/m2]

1

10

1,5

1,4

1,2

1,1

2

15

2,25

2,1

1,8

1,65

3

20

3

2,8

2,4

2,2

4

25

3,75

3,5

3

2,75

5

30

4,5

4,2

3,6

3,3

6

35

5,25

4,9

4,2

3,85

7

40

6

5,6

4,8

4,4

8

45

6,75

6,3

5,4

4,95

9

50

7,5

7

6

5,5

10

55

8,25

7,7

6,6

6,05

11

60

9

8,4

7,2

6,6

12

65

9,75

9,1

7,8

7,15

13

70

10,5

9,8

8,4

7,7

14

75

11,25

10,5

9

8,25

15

80

12

11,2

9,6

8,8

16

85

12,75

11,9

10,2

9,35

17

90

13,5

12,6

10,8

9,9

18

95

14,25

13,3

11,4

10,45

19

100

15

14

12

11

zalecalny zakres stosowania

* mocowanie płyt z łącznikiem z przekładką termiczną
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8.2. Klasyfikacja
Klasyfikacja
8.2.
ogniowa

Płyty warstwowe FRIGOTHERM, w zależności od klasy odporności pożarowej
budynku w jakim są zastosowane, powinny spełniać wymagania zawarte w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690 z 2002 roku) w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odporności
ogniowej. Płyty FRIGOTHERM na podstawie przeprowadzonych badań w
Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, uzyskały bardzo dobre
wyniki, dzięki którym produkt ma wyjątkowo szeroki zakres stosowania. Tablica nr
5 przedstawia szczegółowo uzyskane wyniki odnośnie zagadnień potwierdzonych
klasyfikacjami ogniowymi
TABELA 5. Klasyfikacja ogniowa płyt FRIGOTHERM 1003 BC
Rodzaj płyty

Odporność ogniowa
wg PN-EN 13501-2
+A1:2010

Reakcja na ogień
wg PN-EN 13501-1
+A1:2010

Stopień
rozprzestrzeniania
ognia wg.
PN-90/B-02867
+Az1:2001

FRIGOTHERM 1003BC
120mm

EI30

B-s2,d0

NRO

FRIGOTHERM 1003BC
160mm

EI30

B-s2,d0

NRO

FRIGOTHERM 1003BC
200mm

EI30

B-s2,d0

NRO

Oznaczenia:
NRO – nierozprzestrzeniające ognia od strony elewacji
B – s2, d0 – niezapalne, nierozprzestrzeniające ognia od strony wewnętrznej oraz nie
kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia

9.
9. Odporność
Odporność
korozyjna
korozyjna

Zalecane użycie powłok organicznych przedstawiają tabele nr 6 (w środowisku
zewnętrznym) i nr 7 (w środowisku wewnętrznym)
TABELA 6. Zalecane użycie powłok organicznych dla okładzin zewnętrznych

STRONA ZEWNĘTRZNA
EN 10169-2

kategoria
UV

kategoria
korozyjności

środowisko
rolnicze,
niezanieczyszczony

HAIRPLUS®

RUV3

RC3

HAIRULTRA®
NATUREL
AUTHENTIC
EDYXO

RUV4

HAIRFLON 25

powłoka
organiczna

środowisko miejskie
i przemysłowe

środowisko morskie

środowisko specjalne

3 do
10km
od
brzegu
morza

wybrzeże
(od 1 do
3 km od
brzegu
morza)

środowisko
mieszane

silne
promieniowanie
UV

warunki
specjalne

normalne

nieprzyjazne

10 do
20km od
brzegu
morza

A

A

C

A

B

C

C

B

C

RC4

A

A

C

A

A

A

B

A

B

RUV4

RC3

A

A

B

A

B

C

C

B

C

HAIRFLON 35

RUV4

RC4

A

A

B

A

A

A

B

A

B

KEYRON 150

RUV5

RC5

A

A

B

A

A

A

B

B

B

KEYRON 200

RUV5

RC5

A

A

B

A

A

A

B

B

B

HAIREXCEL®

RUV5

RC5

A

A

B

A

A

A

B

A

B

INTENSE
PEARL

RUV5

RC5

A

A

B

A

A

A

B

A

B
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TABELA 7. Zalecane użycie powłok organicznych dla okładzin wewnętrznych
STRONA WEWNĘTRZNA
EN 10169-3
powłoka organiczna

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

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić konstrukcję nośną pod
względem staranności wykonania i zgodności z projektem obiektu. Okładziny
płyt warstwowych FRIGOTHERM zabezpieczone są przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem folią ochronną, która jest nakładana podczas produkcji. Zalecane
jest, aby zabezpieczenie usunąć w trakcie montażu, jednakże nie później niż
dwa miesiące od zakupu płyt w celu uniknięcia trwałego jej związania z powłoką
kolorystyczną blach okładzinowych. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń
powłok kolorystycznych cięcie płyt oraz obróbek blacharskich należy przeprowadzać
na stojakach pokrytych miękkim materiałem, np. filcem lub styropianem. Płyty
należy ciąć pilarkami o drobno-zębnych brzeszczotach, a obróbki blacharskie
nożycami ręcznymi. Nie powinno się stosować szlifierek kątowych i innych
narzędzi wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie cięcia - może to w
konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia powłok zabezpieczających przed
korozją – rys. nr 3

10.
10.Zalecenia
Zalecenia
montażowe
montażowe

Rys. nr 3
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Do osadzania łączników samowiercących należy stosować specjalistyczne
elektronarzędzia. Wkrętarki powinny być wyposażone w odpowiednią głowicę
do prowadzenia długich łączników oraz w ogranicznik głębokości osadzania. –
rys. nr 4. Dzięki temu zapewniona jest prawidłowość prowadzonego montażu,
tzn. utrzymane położenie prostopadłe łącznika względem płyty, ograniczone do
minimum ryzyko uszkodzenia powierzchni płyty oraz zapewnienie szczelności
mocowania – rys. nr 5. Dopuszcza się uniwersalne wkrętarki ze zwykłymi, krótkimi
głowicami jednakże tego typu narzędzia powinny być wyposażone w ogranicznik
głębokości osadzania łączników. Zalecane parametry elektronarzędzi do montażu
płyt warstwowych:
- moc – 600 – 750 W
- obroty 1500 – 2000 obr./min.
- moment obrotowy 600 – 700 Ncm
Rys. nr 4

Nie należy prowadzić montażu płyt w trakcie złych warunków pogodowych, tj.
mgła, szadź, opady deszczu oraz silne porywy wiatru.
W trakcie prowadzonych prac montażowych należy ściśle przestrzegać przepisów
BHP. Montaż powinien być wykonywany pod nadzorem osób do tego uprawnionych.
Ekipy pracujące powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed
upadkiem z wysokości, np. bariery ochronne linowe, liny i pasy bezpieczeństwa.
Po zakończeniu każdego dnia roboczego miejsce montażu należy posprzątać,
usuwając wszelkie zanieczyszczenia oraz odpadki powstałe w wyniku
prowadzonych prac.
12 | Frigotherm. Katalog płyt chłodniczych

Frigotherm 1003
1003BC
BC
Producent płyt FRIGOTHERM 1003 BC zaleca, aby transport odbywał się
samochodami przystosowanymi do tych celów z zachowaniem następujących
warunków:
• ładowność samochodu przeznaczonego do transportu powinna być większa
od ciężaru całego załadunku,
• długość naczepy samochodu powinna być zależna od długości przewożonych
płyt (paczki płyt powinny leżeć na naczepie całą swoją długością),
• samochód przeznaczony do transportu powinien mieć możliwość swobodnego
dostępu z bocznych stron naczepy na całej jej długości,
• ładunek powinien przymocowany do naczepy pasami transportowymi, które w
czasie jazdy mają zapobiegać przemieszczaniu się ładunku. Pasy transportowe
powinny być rozmieszczone na pakiecie płyt na każdej drewnianej podporze
(naciąg pasów nie powinien powodować odkształcenia płyt),
• każda płyta powinna być zabezpieczona folią ochronną w celu uniknięcia
uszkodzeń mechanicznych jej powłoki ochronnej.
• ze względu na zabezpieczenie płyt warstwowych przed uszkodzeniami w
czasie transportu ArcelorMittal Construction Polska Sp. z o.o. ustala limity
maksymalnej ilości płyt ułożonych w jednym słupku podczas transportu.
Limity określa poniższa tabela nr 14:

11. Zalecenia
11.
Zalecenia
do transportu,
do
transportu,
składowania
składowania
i przeładunku
płyt
i przeładunku płyt
11.1 Transport
transport
11.1

Tabela 14. Górny limit ilości płyt FRIGOTHERM 1003 BC w paczce
Rodzaj płyty

Maksymalna ilość
płyt w paczce

FRIGOTHERM 1003 BC
120mm

9 szt

FRIGOTHERM 1003 BC
160mm

7 szt

FRIGOTHERM 1003 BC
200mm

5 szt

Zarówno podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić płyt. Nie należy całych paczek płyt punktowo podpierać, ani dźwigać,
ponieważ może to spowodować uszkodzenie okładziny najniżej położonej płyty.
W celu uniknięcia tego problemu należy obciążenie rozłożyć na większą powierzchnię.
Należy również zwrócić uwagę, aby nie ciągnąć jednej płyty po drugiej, co pozwoli
uniknąć zarysowań ich okładzin. Zaleca się przeprowadzać wyładunek pakietów
z płytami przy pomocy suwnicy lub dźwigu używając trawersy belkowej.

11.2 przeładunek
11.2
Przeładunek

11.3 składowanie
11.3
Składowanie

Nie należy przechowywać płyt bezpośrednio na ziemi. Płyty warstwowe należy umieścić
na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu.
Dopuszcza się składowanie maksymalnie dwóch paczek płyt jeden na drugim. Producent
zaleca przechowywanie płyt w zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w
normalnej temperaturze z dala od substancji korozyjnych. Przechowywanie płyt
na świeżym powietrzu jest dopuszczalne, jedynie w przypadku krótkotrwałego
przechowywania (maksymalny okres to dwa tygodnie) oraz przy zapewnieniu
swobodnego przepływu powietrza oraz zabezpieczeniu płyt przed wilgocią.
W przypadku wydłużenia się okresu prze chowywania płyt – należy umieścić je we
właściwie wentylowanym pomieszczeniu, zostawić odkryte ze swobodnym dostępem
powietrza do każdej płyty w paczce.
Niedostosowanie się do powyższych warunków przechowywania może spowodować
utratę koloru okładzin, trwałych uszkodzeń rdzenia płyty, a także utratę gwarancji
producenta.
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W przypadku powstania drobnych zarysowań na okładzinach podczas transportu,
przeładunku, składowania, czy montażu – można je zamalować farbą zaprawową.
Konserwacja płyt warstwowych polega na regularnym przeprowadzaniu przeglądu
i zabezpieczaniu ewentualnych uszkodzeń. Podczas przeglądu należy zwracać
uwagę na złącza płyt oraz odkryte krawędzie.

12.
Detaledetali
12. Zbiór
montażowe
montażowych

12.1. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC do rygla ściennego
w pomieszczeniach o temp. dodatniej - układ pionowy, przekrój pionowy.

12.2. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC do rygla ściennego  - łącznik
LAX w pomieszczeniach o temp. dodatniej - układ pionowy, przekrój pionowy.
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Frigotherm 1003
12.3. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach o temp. dodatniej przekrój poziomy.
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12.4. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach o temp. ujemnej
- przekrój pionowy.
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12.5. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach o temp. ujemnej
- przekrój poziomy.

STRONA WEWNĘTRZNA BUDYNKU

7
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Frigotherm 1003
12.6. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC sufitowych - przekrój w poprzek płyty.
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12.7. Mocowanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC sufitowych - przekrój wzdłuż płyty.
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12.8. Podwieszanie płyt FRIGOTHERM 1003 BC sufitowych
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12.9. Połączenie płyty FRIGOTHERM 1003 BC na długości - ściana.
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Frigotherm 1003 BC

12.10. Połączenie płyty FRIGOTHERM 1003 BC na długości - sufit.
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12.11. Połączenie płyt FRIGOTHERM 1003 BC sufitowej i ściennej.
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12.12. Połączenie płyt FRIGOTHERM 1003 BC w narożniku - wersja 1.
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Frigotherm 1003 BC

12.13. Połączenie płyt FRIGOTHERM 1003 BC w narożniku - wersja 2
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12.14. Cokół ściany działowej z płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej
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12.15. Cokół ściany działowej z płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach
o temperaturze ujemnej - wersja 1

UWAGA: usunąć okładzinę płyty na wysokości izolacji termicznej

Frigotherm. Katalog płyt chłodniczych | 27

Frigotherm 1003
1003BC
BC
12.16. Cokół ściany działowej z płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach
o temperaturze ujemnej - wersja 2

UWAGA: usunąć okładzinę płyty na wysokości izolacji termicznej
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12.17. Cokół ściany zewnętrznej z płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach
o temperaturze ujemnej - wersja 1

1. Płyta FRIGOTHERM 1003 BC
2. Masa uszczelniająca
(uszczelniacz poliuretanowy)
3. Profil kątowy PCV
4. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu
budowlanego obiektu
5. Posadzka betonowa z cokołem wg projektu
budowlanego obiektu

6. Izolacja termiczna wg projektu budowlanego
obiektu
7. Płyta betonowa wg projektu budowlanego obiektu
8. Cokół betonowy
9. Kotew
10. Obróbka blacharska
11. Nit jednostronny szczelny
12. Masa szczelniająca (uszczelka butylowa)

UWAGA: usunąć okładzinę płyty na wysokości izolacji termicznej
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12.18. Cokół ściany zewnętrznej z płyt FRIGOTHERM 1003 BC w pomieszczeniach
o temperaturze ujemnej - wersja 2

1. Płyta FRIGOTHERM 1003 BC
2. Profil cokołowy PCV
3. Izolacja przeciwwilgociowa wg projektu
budowlanego obiektu
4. Posadzka betonowa z cokołem wg projektu
budowlanego obiektu
5. Izolacja termiczna wg projektu budowlanego
obiektu

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Płyta betonowa wg projektu budowlanego obiektu
Cokół betonowy
Kotew
Obróbka blacharska
Nit jednostronny szczelny
Masa szczelniająca
(uszczelka butylowa)

UWAGA: usunąć okładzinę płyty na wysokości izolacji termicznej
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