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Instrukcja 
dla wyrobów z blach ocynkowanych i powlekanych powłokami organicznymi
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 

profilem.
- ochronić produkty przed wpływami złych warunków 
pogodowych.

ROZŁADUNEK 
Elementy przeznaczone do użycia na budowie, 
nie mogą być narażonena 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 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.

Zachowanie walorów konstrukcyjnych i użyt-
kowych obiektu może być zagwarantowana 
wyłącznie, jeżeli budynek jest regularnie kon-
trolowany i właściwe utrzymywany. Obowiąz-
kiem właściciela jest utrzymanie gwarancji 
budynku w trakcie jego użytkowania. Powłoka 
musi być zbadana każdego roku.

Profilaktyczne przeglądy obiektu powinny się od-
bywać minimum
co dwa lata zgodniez regułami handlowymi, prze-
pisami technicznymi, nowościami technicznymi i 
aktualnymi standardami.

Sposób przeprowadzania kontroli budyn-• 
ku:
• zbadanie elementów, które tworzą konstruk-
cję budynku (szczególnie płatwi).
• sprawdzenie zasięgu rdzy nie tylko na po-
włokach organicznych, ale też dookoła szyć 
oraz wykonanie odpowiednich działań na-
prawczych.
• profilaktyka :
- usuwanie mchu, roślinności i innych zanie-
czyszczeń
- 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, dopasowa-
ny do wymogów inwestycji, jest szczególnie waż-
ny i musi być uwzględniony, aby uniknąć:

• wgnieceń na płaskich odcinkach lub defor-
macji przetłoczeń profili, głównie tych, które są 
wykonane z cieńszego materiału wsadowego, 
np. o grubości 0,63mm.
• uszkodzeń powłok ochronnych.

Zamontowany na dachu obiektu sprzęt technicz-
ny, wymagający częstego badania (np. klimaty-
zator), powinien być odpowiednio zainstalowany, 
aby jego ewentualne przeglądy i inspekcje nie ko-

lidowały z elementarnymi zasadami eksploatacji 
profili z blach powlekanych.

Zalecenia szczególne:
Zabezpieczanie krawędzi profili (zakładów • 
blach):
W przypadku początkowej korozji (widocz-
ne 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 uszko-
dzenia powłok ochronnych lub korozji rdzenia 
metalicznego, należy bezzwłocznie przepro-
wadzić 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 napra-
wianie 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, wiel-
kości 5x15 aby zapewnić wodoszczelność na 
wszystkich krawędziach bocznych i podłużnych 
zakładach
2. podkładki pod każdą zachodzącą na siebie 
fałdą.

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 prze-
prowadzać przebadanie powłok w celu identyfi-
kacji ich uszkodzeń oraz zabezpieczenia przed 
korozją. Należy zwrócić również uwagę na osady 
substancji agresywnych (np. sadza, gaz fuma-
rolic,…). 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 zabez-
pieczania uszkodzonego lakieru.

OPIS PROCESU RENOWACJI
Badanie kontrolne powłok:• 

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy, ko-
niecznym jest przeprowadzenie gruntownego 
badania wstępnego produktu, ze zwróceniem 
uwagi na:
- typ powłoki organicznej
- szczególną kontrolę powłoki lakierniczej w 
miejscach narażonych na złe warunki pogo-
dowe
Przygotowanie powierzchni do prac na-• 
prawczych:

Ważną fazą jest przygotowanie uszkodzonej po-
wierzchni, mające na celu zapewnienie dobrej 
przyczepności farby antykorozyjnej.

Główne procedury w renowacji powierzchni:
• Odtłuszczanie: czyszczenie pompą ciśnienio-
wą z gorącą wodą (pompą HP -70°C) bez użycia 
ściernego detergentu (lub czyszczenie ręczne - 
mniej skuteczne) oraz suszenie.
• Traktowanie fosforanem: traktowanie czysz-
czącą substancją chemiczną (10% roztwór kwasu 
fosforowego). Następnie płukanie gorącą wodą 
(pompą HP -70°C) i suszenie.
• Konserwacja mechaniczna: czyszczenie pia-
skiem (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 zardzewia-
łych krawędzi przez kruszenie, skrobanie ręczne 
albo szczotkowanie mechaniczne - usuwanie 
tłuszczu (chemicznie albo mechanicznie) z błysz-
czących 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 lakier-
niczej, która będzie pełniła jednocześnie funkcję 
lakieru podkładowego oraz zewnętrznego lakieru 
ochronnego. Ważne: decydując się na zastoso-
wanie danego lakieru, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zalecenia producenta farb i należy wy-
brać odpowiedni rodzaj farby w stosunku do:
- rozmiaru uszkodzeń
- typu środowiska zewnętrznego (wiejskie, miej-
skie, przemysłowe,
morskie, agresywne)
- typu wykończenia wymaganego przez klienta: 
poziom połysku, odporność koloru na działanie 
promieni UV, dopasowanie odcieni kolorów w po-
równaniu do koloru elewacji czy dachu.
Producenci farb posiadają listę aplikatorów zale-
canych do rozprowadzania produkowanych przez 
siebie farb i lakierów.

ODPORNOŚĆ KOLORU 
NA PRZESTRZENI LAT
Stan powierzchni zewnętrznej powłoki oraz la-
kieru 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.

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.

KONSERWACJA MATERIAŁÓW OCYNKOWANYCH ORAZ OCYNKOWANYCH POWLEKANYCH NA ETAPIE PRODUCJI

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

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.


