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1. Uwagi wstêpne
Blachy trapezowe i blachodachówki produkujemy na najnowoczeœniejszych liniach.
U¿ywamy blach najwy¿szej jakoœci o gruboœciach od 0,5 do 1,5 mm ocynkowanych ogniowo i
powlekanych lakierami zapewniaj¹cymi wieloletni¹ trwa³oœæ, odpornoœæ na warunki atmosferyczne
i uszkodzenia mechaniczne. Wyroby naszej firmy produkujemy zgodnie z PN-EN508-1 i Aprobat¹
Techniczn¹ wydan¹ przez Instytut Techniki Budowlanej. Blachy trapezowe i systemy elewacyjne to
praktyczny i ekonomiczny materia³ do krycia dachów i elewacji. Szeroki rodzaj profili oraz rodzajów
blachy, pozwala na ró¿norodne zastosowanie w budownictwie indywidualnym i przemys³owym. W
blachach TRB-35 (profil dachowy), w celu unikniêcia hydroskopijnego przenikania wody pomiêdzy
z³o¿one arkusze, formujemy rowki kapilarne. W blachach TRB-45, kszta³tujemy korytko
odprowadzaj¹ce wodê daj¹ce pewnoœæ szczelnoœci po³¹czenia. Bior¹c powy¿sze pod uwagê
Klient ma absolutn¹ pewnoœæ, ¿e dokona³ zakupu produktu najwy¿szej jakoœci.
W przypadku jakichkolwiek pytañ dotycz¹cych naszych produktów prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 0.24 268 02 79 lub poczt¹ elektroniczn¹ na e-mail: inwestycje@budmat.com.pl.
Dziêkujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadziejê, ¿e spe³ni on wszystkie Pañstwa
oczekiwania.

2. Sposób wykorzystania i uwarunkowania techniczne.
Powlekane stalowe blachy trapezowe mog¹ byæ stosowane do wykonywania pokryæ
dachowych jak równie¿ elewacji budynków przemys³owych lub u¿ytecznoœci publicznej. Profil
dachowy uzyskuje siê wtedy, gdy strona A pokryta jest pow³ok¹ dekoracyjn¹, a strona B pow³ok¹
ochronn¹. W przeciwnym wypadku uzyskuje siê profil elewacyjny. Do zabezpieczania blach
stalowych wykorzystuje siê nastêpuj¹ce pow³oki:
- poliester po³ysk i mat
- ocynk
- alucynk
Przeznaczenie i wykonawstwo realizacji z blach trapezowych nie powinno ingerowaæ w
istniej¹ce elementy konstrukcyjne ani staæ w sprzecznoœci z obowi¹zuj¹cymi normami technicznobudowlanymi oraz wskazówkami zawartymi w tej instrukcji monta¿u.
Profile trapezowe powinny byæ stosowane zgodnie z projektami technicznymi,
opracowanymi z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych norm i przepisów techniczno-budowlanych,
postanowieñ aprobaty oraz zaleceñ monta¿owych.

3. Odpornoœæ korozyjna
Ze wzglêdu na wymagania ochrony przed korozj¹ blachy, w zale¿noœci od rodzaju pow³ok
mog¹ byæ stosowane w nastêpuj¹cych zakresach:
1. Blachy stalowe z pow³ok¹ cynkow¹ o masie od 200 g/m2 i pow³ok¹ poliestrow¹ SP 15 o
gruboœci 15 µm - w œrodowiskach o kategorii korozyjnoœci atmosfery C1 i C2 wg PN-EN ISO
12944-2:2001.
2. Blachy stalowe z pow³ok¹ cynkow¹ o masie 275 g/m2 i pow³okami:
- Poliestrowymi SP 25 i SP 35 mat o gruboœciach odpowiednio 25 i 35 µm,
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- Nova o gruboœci 50 µm,
- PVDF o gruboœci 27 µm,
w œrodowiskach o kategorii korozyjnoœci atmosfery C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2:2001.
3. Blachy stalowe bez pow³ok organicznych, z pow³ok¹ cynkow¹ o masie 275 g/m2 - w
pomieszczeniach zamkniêtych, w œrodowiskach o kategorii korozyjnoœci atmosfery C1 i C2 wg
PN-EN ISO 12944-2:2001.
4. Blachy stalowe bez pow³ok organicznych, z pow³ok¹ cynkow¹ o masie 350 g/m2 - wewn¹trz i na
zewn¹trz budynków, w œrodowiskach o kategorii korozyjnoœci atmosfery C1 i C2 wg PN-EN ISO
12944-2:2001.

4. Kategorie korozyjnoœci oraz przyk³ady typowych œrodowisk
wg PN-EN ISO 12944-2:2001
-

-

-

Kategoria korozyjnoœci C1:
wewn¹trz - ogrzewane budynki z czyst¹ atmosfer¹, np. biura, sklepy, szko³y, hotele.
Kategoria korozyjnoœci C2:
na zewn¹trz - atmosfery w ma³ym stopniu zanieczyszczone, g³ównie tereny wiejskie,
wewn¹trz - budynki nieogrzewane, w których mo¿e wystêpowaæ kondensacja,
np. magazyny, hale sportowe.
Kategoria korozyjnoœci C3:
na zewn¹trz - atmosfery miejskie i przemys³owe, œrednie zanieczyszczenie tlenkiem siarki
(IV); obszary przybrze¿ne o ma³ym zasoleniu,
wewn¹trz - pomieszczenia produkcyjne o du¿ej wilgotnoœci i pewnym zanieczyszczeniu
powietrza, np: zak³ady spo¿ywcze, pralnie, browary, mleczarnie.
Kategoria korozyjnoœci C4:
na zewn¹trz obszary przemys³owe i obszary przybrze¿ne o œrednim zasoleniu,
wewn¹trz - zak³ady chemiczne, p³ywalnie, stocznie remontowe statków i ³odzi.

5. Transportowanie oraz sk³adowanie
1. SprawdŸ, czy specyfikacja dostawy zgadza siê z rzeczywiœcie dostarczonym towarem.
Dostarczony towar nale¿y dok³adnie obejrzeæ, a w przypadku stwierdzenia widocznych
uszkodzeñ lub braków nale¿y je dok³adnie opisaæ w protokole odbioru lub liœcie przewozowym i
potwierdziæ podpisem przewoŸnika.
2. Do roz³adunku zaleca siê stosowanie zawiesi pasowych lub wózków wid³owych z odpowiednim
rozstawem wide³ i zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania,
wgniecenia itp.).
3. Skrzynia ³adunkowa samochodu wykorzystywanego do przewozu gotowych arkuszy powinna
umo¿liwiaæ ich swobodny roz³adunek. Wielkoœæ skrzyni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ wymiary
transportowanych blach trapezowych.
Podczas transportu arkusze musz¹ byæ zamocowane do skrzyni ³adunkowej w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy ich przesuwanie siê zarówno wzglêdem siebie jak i pod³o¿a. PrzewoŸnik
winien zabezpieczyæ materia³ przed zamokniêciem i uszkodzeniem.
4. Podczas rêcznego roz³adunku i za³adunku nale¿y unikaæ przesuwania arkuszy po sobie oraz po
4

pod³o¿u. Arkusze nale¿y unosiæ. Szczególnie d³ugie winny byæ
Rys 1.
zorientowane pionowo i podtrzymywane co ok. 3 m.
5. Zaleca siê sk³adowanie paczek jednowarstwowo. Odleg³oœæ paczek
od pod³o¿a powinna wynosiæ minimum 20 cm. Blachy oraz wyroby
nale¿y przechowywaæ pod dachem, w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych. W czasie przechowywania chroniæ przed nag³ymi
zmianami temperatur i wilgotnoœci powietrza, które mog¹
spowodowaæ kondensacjê pary wodnej (absorbowanie wilgoci z
powietrza) zw³aszcza na powierzchniach blach wzajemnie
stykaj¹cych siê, co mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania bia³ych plam
korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeñ pow³ok blach
powlekanych. Nie dopuszczaæ do zawilgocenia przez np. prze³o¿enie
poszczególnych arkuszy odpowiednimi przek³adkami. Swobodny
przep³yw powietrza pomiêdzy poszczególnymi arkuszami zapobiega
uszkodzeniom pow³ok w wyniku dzia³ania wilgoci. Blachy nie wolno
przechowywaæ w pobli¿u nawozów, kwasów, ³ugów itp. oraz w innym
agresywnym œrodowisku.
6. W przypadku koniecznoœci krótkotrwa³ego usytuowania blach oraz
wyrobów na otwartej przestrzeni (na czas wykonywania robót
monta¿owych), zapewniæ pochylenie pakietów wzd³u¿ arkusza celem
odprowadzenia wody. Os³oniæ pakiet przed opadami
atmosferycznymi zapewniaj¹c swobodn¹ cyrkulacjê powietrza.
Kontrolowaæ stan zawilgocenia.
7. W przypadku zamokniêcia krêgów nale¿y je bezwarunkowo rozpakowaæ i wysuszyæ przed
magazynowaniem, natomiast w przypadku zamokniêcia arkuszy nale¿y je dok³adnie osuszyæ, a
nastêpnie umo¿liwiæ swobodny przep³yw powietrza pomiêdzy nimi poprzez zastosowanie
przek³adek. Blachy ocynkowane lub alucynkowe powinno siê dodatkowo nat³uœciæ za pomoc¹
oleju zabezpieczaj¹cego.
8. Poddanie blach oraz wyrobów z foli¹ ochronn¹ (jeœli tak¹ zakupiono) dzia³aniu promieniowania
s³onecznego oraz wilgoci mo¿e byæ powodem uszkodzeñ pow³ok lakierniczych. Po
zamontowaniu foliê ochronn¹ nale¿y NATYCHMIAST usun¹æ.
9. Po zakoñczeniu prac monta¿owych powierzchnie blach nale¿y dok³adnie oczyœciæ, aby nie
pozosta³y ¿adne zanieczyszczenia (zw³aszcza metalowe) mog¹ce spowodowaæ uszkodzenia
pow³ok lakierniczych i cynkowych (zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.).
10. Wyst¹pienie uszkodzeñ powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeñ
mechanicznych spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
11. Blachy z pow³okami organicznymi zaleca siê przetwarzaæ przed up³ywem 3 miesiêcy od daty
dostawy.
12. Nale¿y unikaæ przetwarzania blach z pow³okami organicznymi w temperaturach ujemnych.
Zalecana temperatura to powy¿ej +15°C.
Uwaga: Blachy pokryte alucynkiem stanowi¹ grupê blach powlekanych.
Firma BUDMAT zastrzega sobie odst¹pienie od gwarancji jeœli powy¿sze zasady sk³adowania
blachy nie bêd¹ przestrzegane.
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6. Wykorzystanie blach trapezowych jako pokryæ dachowych.
6.1. Podk³ady i ich rodzaje
Rys 2.

1. Ruszt metalowy (kontr³aty, ³aty) wykonuje siê ze
stalowych kszta³towników cienkoœciennych
ocynkowanych typu Z, C lub OMEGA, o gruboœci
0,7 mm (wg projektu).
2. Ruszt drewniany (rys. 2) - niepe³ne deskowanie
- kontr³aty o profilu 19x40 mm mocuje siê co 60 cm
do krokwi,
- ³aty o profilu 30x40 mm przy rozmieszczeniu
krokwi do 70 cm, oraz o profilu 40x60 mm przy
rozmieszczeniu krokwi od 80 do 120 cm.

Projekt techniczny powinien precyzowaæ odleg³oœci „L“.
Do ich wyliczenia mo¿na równie¿ zastosowaæ poni¿szy wzór:

L= 0,21 x

txh
p

gdzie:
£aty i kontr³aty montujemy gwoŸdziami 3,5x80 lub
L - rozpiêtoœæ przês³a czyli odleg³oœæ pomiêdzy podporami, ³atami (m)
p - obci¹¿enie dachu (kN/m )
4x120. Tworz¹ one ruszt (podk³ad bezpoœredni) pod
t - gruboœæ rdzenia blachy trapezowej (mm)
h - wysokoœæ blachy trapezowej (mm)
blachê trapezow¹, oraz zapewniaj¹ odpowiedni¹
Wysokoœæ potrzebnej blachy trapezowej mo¿na wyliczyæ ze wzoru:
wentylacjê poprzez utworzenie tzw. pustki powietrznej.
pxL
Dziêki temu nagromadzona wewn¹trz obiektu wilgoæ
h= 9,77 x
t
mo¿e zostaæ ³atwo odprowadzona na zewn¹trz. W
przeciwnym wypadku para wodna mog³aby ulec skropleniu co w d³u¿szej perspektywie czasu
mo¿e doprowadziæ do korozji pokrycia dachowego. Wykorzystywane w szkielecie drewno powinno
byæ nale¿ycie zaimpregnowane i nale¿eæ co najmniej do klasy II.
2

2

Otwór przy okapie i kalenicy powinien mieæ rozmiar ok. 200 cm /mb.
Rys 3.

UWAGA!
Projekt techniczny powinien dok³adnie okreœlaæ
odleg³oœæ pomiêdzy ³atami czyli podparciami blachy
trapezowej. W przypadku kiedy odleg³oœci te nie s¹
zawarte w projekcie mo¿na je ustaliæ za pomoc¹ wzorca
znajduj¹cego siê pod rysunkiem nr 2.
3. Ruszt stanowi konstrukcjê wiêŸby dachowej (rys. 3),
wp³yw na jego formê ma rodzaj u¿ytej folii
wstêpnego krycia jak równie¿ zastosowanie
deskowania dachu i ewentualnego ocieplenia. Szkic
pokazuje przekrój kilku najpopularniejszych
sposobów realizacji konstrukcji dachowej. W
przypadku nowych rozwi¹zañ, gdzie dach jest
nieodeskowany a zastosowana folia wstêpnego
krycia posiada wysok¹ paroprzepuszczalnoœæ
2
(powy¿ej 1000 g/m przez 24 godz. lub Sd poni¿ej
0,3 m) warstwa ocieplenia montowana pomiêdzy
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krokwiami mo¿e siê stykaæ z foli¹ wstêpnego krycia. Wówczas do ocieplenia wykorzystywana
jest ca³a wysokoœæ krokwi a foliê wstêpnego krycia mo¿na montowaæ przek³adaj¹c j¹ przez
kalenicê.
Zastosowanie w tych rozwi¹zaniach folii wstêpnego krycia o niskiej paroprzepuszczalnoœci lub
odeskowania dachu z warstw¹ papy wymusza koniecznoœæ zastosowania dodatkowej pustki
powietrznej pomiêdzy foli¹ wstêpnego krycia a ociepleniem lub pod deskowaniem. W takim
przypadku nie nale¿y zamykaæ linii kalenicy foli¹ za³o¿on¹ przez kalenicê lecz pozostawiæ tam
szczelinê wielkoœci 5-10 cm. Z kolei dach deskowy wymaga zastosowania kominków
wentylacyjnych w pobli¿u kalenicy (w iloœci 1 szt. o œrednicy 10 cm na 30-40 m2 po³aci dachowej).
Dodatkowa pustka powietrzna powinna wynosiæ 2-4 cm.
Wadami tych rozwi¹zañ s¹:
- pomniejszenie izolacyjnoœci warstwy ocieplaj¹cej na skutek jej przewiewania,
- gorsze wykorzystywanie wysokoœci krokwi pod gruboœæ izolacji,
- koniecznoœæ stosowania od strony “ciep³ej” paroizolacji z dodatkow¹ warstw¹ folii aluminiowej,
- trudnoœci z uzyskaniem szczeliny przy okapie.
Przy instalowaniu folii dachowych nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na sposób postêpowania przy otworach pod okna dachowe i kominy.
Niezale¿nie od sposobu instalacji ocieplenia, od strony “ciep³ej” powinna byæ zainstalowana folia
paroizolacyjna, a jej ³¹czenia klejone taœmami samoprzylepnymi.
Zasad¹ jest by folie paroizolacyjne polietylenowe (PE) stosowaæ tam, gdzie zainstalowana jest
FWK o wysokiej paroprzepuszczalnoœci, natomiast tam, gdzie jest FWK o niskiej
paroprzepuszczalnoœci na paroizolacjê stosowaæ foliê z dodatkow¹ warstw¹ metalu (Al).

6.2. Pochylenia po³aci dachowych (wg PN-B-02361:1999).
SPOSÓB KRYCIA

NAJMNIEJSZA WARTOŒÆ POCHYLENIA PO£ACI DACHOWYCH

ZALECANE POCHYLENIE

H:A

stopnie

%

%

Blachy trapezowe ocynkowane oraz
ocynkowane i powlekane o wysokoœci
1)
profilu ł 35mm

0,07

4

7

ł 10

Blachy trapezowe ocynkowane oraz
ocynkowane i powlekane o wysokoœci
profilu < 35mm 1)

0,10

6

10

ł 10

Blachy trapezowe aluminiowe o
wysokoœci profilu ł 35mm 2)

0,10

6

10

ł 15

Blachy trapezowe aluminiowe o
wysokoœci profilu < 35mm 2)

0,15

9

15

ł 15

Ad 1. Pochylenia dotycz¹ce pokryæ bez styków poprzecznych lub o zak³adach poprzecznych nie
mniejszych ni¿:
- 300 mm w przypadku pochyleñ po³aci do 10%,
- 200 mm w przypadku pochyleñ po³aci 10-15%,
- 150 mm w przypadku pochyleñ po³aci powy¿ej 15%
7

Ad 2. Pochylenia dotycz¹ pokryæ bez styków poprzecznych lub o zak³adach poprzecznych nie
mniejszych ni¿:
- 300 mm w przypadku pochyleñ po³aci od 10-15%.
- 200 mm w przypadku pochyleñ po³aci powy¿ej 15%.
rys 4.
Minimalne d³ugoœci zak³adów
poprzecznych przy ³¹czeniu blachy

6.3. Montowanie blachy trapezowej. (rys. 4, 5)
1. Blachy trapezowe mocowane s¹ do ³at lub p³atwi w
konstrukcjach ³¹cznikami (najczêœciej wkrêtami
samowierc¹cymi).
Iloœæ mocowañ powinien okreœlaæ projekt techniczny. W
innym przypadku nale¿y przyjmowaæ, ¿e w pasach
krawêdziowych (rys. 5.1), które wg PN-77/B-02011
wynosz¹ od 1 do 2 m iloœæ mocowañ, powinna wynosiæ:
2
2
min. 8/m , a w strefach œrodkowych: min. 5/m .
2. Kierunek monta¿u powinien byæ zawsze przeciwny
do kierunku wiatru najczêœciej wiej¹cego w danej
okolicy (rys. 5).
3. Mocowanie blach trapezowych na zak³adach
poprzecznych powinno byæ w ka¿dej “dolnej pó³ce”
na 2/5 lub 3/5 zalecanego zak³adu.
4. Na ³atach przyokapowej i przykalenicowej blachy
trapezowe mocujemy w ka¿dej dolnej pó³ce.
5. Blachy trapezowe o wysokoœci powy¿ej 35 mm
powinny byæ ³¹czone w “górnej pó³ce” na zak³adach
wzd³u¿nych min. co 60 cm.
6. Blachy trapezowe montuje siê na po³aci dachowej
tak by tworzy³y z lini¹ okapu k¹t prosty (rys. 5.2).
Linia okapu, któr¹ wyznaczamy przy pomocy linki lub
listwy oporowej stanowi zawsze bazê do k³adzenia
kolejnych arkuszy blach. Wszelkie b³êdy po³aci
dachowych eliminujemy przykrywaj¹c wszystkie
krawêdzie dachu obróbkami blacharskimi.

6.4. Montowanie obróbek.
Standardowe obróbki blacharskie stosowane w
systemach trapezowych wykonane s¹ z surowców
identycznych pod wzglêdem jakoœci, barwy i typu
pow³oki jak same blachy trapezowe.
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wykonania innych
elementów obróbek dostosowanych do specyficznych
potrzeb klienta.
8

a) na œcianie

b) na dachu

rys 5.

rys 5.1.

rys 5.2.

UWAGA!
W przypadku u¿ycia blach ocynkowanych lub
powlekanych nie wolno stosowaæ ¿adnych obróbek ani
akcesoriów dachowych wykonanych z miedzi.
Obróbki blacharskie stosowane s¹ przede wszystkim w
celu zabezpieczenia krawêdzi styku p³aszczyzn o
ró¿nych nachyleniach przed dzia³aniem czynników
atmosferycznych. Oprócz tego obróbki pe³ni¹ rolê
estetycznego wykoñczenia budynku poprzez zakrycie
widocznych elementów konstrukcyjnych.

Rys. 6

Pas nadrynnowy

rys. 6.

Wiatrownica do
blach trapezowych

6.4.1. Pas podrynnowy (rys. 7.3)
G³ównym zadaniem pasa podrynnowego jest
zwiêkszenie estetyki poprzez ukrycie pionowej deski
okapowej stanowi¹cej pod³o¿e do zamocowania
orynnowania. Pas nale¿y montowaæ jeszcze przed t¹
czynnoœci¹.

rys. 7.

Rynna koszowa

6.4.2. Pas nadrynnowy
Pas nadrynnowy s³u¿y do ukierunkowania deszczówki
bezpoœrednio do rynny w sytuacji, kiedy arkusze blach
spoczywaj¹ na pasie i koñcz¹ siê przed krawêdzi¹
pasów. Poza tym odprowadza nagromadzone skropliny
z folii wstêpnego krycia wypuszczonej na jego wierzch.
Dodatkowo pas nadrynnowy ukrywa kontr³aty i ³aty
znajduj¹ce siê przy krawêdzi arkusza.

G¹sior do
blach trapezowych

Rys. 7.1

Foliê wstêpnego krycia wk³adamy:
- na pasie nadrynnowym (rys. 7.1.) - foliê nale¿y
wy³o¿yæ na pas nadrynnowy w miejscu przerwania
kontr³at aby skropliny mog³y poprzez naturalny
spadek folii sp³ywaæ samoistnie do rynny,
- pod pasem nadrynnowym (rys. 7.2.) - folia powinna
czêœciowo wystawaæ do rynny spod pasa
nadrynnowego.

Rys. 7.2

Monta¿ pasów odbywa siê po finalnym zamocowaniu
orynnowania, ale przed monta¿em pokrycia
dachowego.
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6.4.3. Wiatrownica górna i boczna. (rys. 8)
Elementy te s³u¿¹ do zakrycia bocznych krawêdzi dachu. Jeœli krokiew nie stanowi zakoñczenia
bocznej krawêdzi dachu deskowego, mo¿na poprzestaæ na zamontowaniu jedynie wiatrownicy
górnej, w przeciwnym wypadku konieczny jest monta¿ zarówno wiatrowicy górnej jak i bocznej.
Instaluje siê je po u³o¿eniu pokrycia z blach trapezowych.
rys. 7.3.

rys. 8.

6.4.4. Obróbka kominowa (rys. 9, 9.1)
Szkic 9 obrazuje metodê w³aœciwego uk³adania folii stykaj¹cej siê z kominem. Niew³aœciwe
wykonanie tego etapu mo¿e doprowadziæ do pojawienia siê przecieków powierzchni dachowej.
Szkic 9.1. obrazuje sposób pokrycia dachu blach¹ przy kominie. Wersjê A stosuje siê jeœli
kalenica znajduje siê bli¿ej ni¿ 1,5 m od komina. W takim przypadku nie montuje siê ju¿ blachy
trapezowej za samym kominem, a arkusz obróbki przed³u¿a siê na tyle, aby mo¿na by³o go
schowaæ pod obróbkê kalenicy. (rys. 9.1A przedstawia monta¿ obróbki kominowej).
Wersjê B stosuje siê w przypadku, gdy odleg³oœæ od grzbietu dachu do komina jest wiêksza ni¿
1,5 m. W takiej sytuacji blacha trapezowa powinna przykrywaæ obróbkê, a jej wypustki boczne
musz¹ podchodziæ pod co najmniej dwa przet³oczenia blachy trapezowej (jak pokazano na
rys. 9.1B)
Jeœli przy wykonywaniu obróbki komina wykorzystywana jest dekarska taœma samoprzylepna to
w takim wypadku obróbka z blachy stanowi wykoñczenie nadaj¹ce dachowi odpowiedni¹
estetykê poprzez ukrycie taœm dekarskich.
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6.4.5. Rynna koszowa. (rys. 10)
Rynny koszowe stosuje siê na styku dwóch krawêdzi dachu, tworz¹cych wklês³e za³amanie (kosz
zlewny). Rynna taka odprowadza wodê z dwóch powierzchni dachu do rynny w³aœciwej.
Osadzenie rynny koszowej powinno nast¹piæ przed monta¿em blachy trapezowej.

6.4.6. Bariera œniegowa. (rys. 11)
Bariera œniegowa jest dodatkowym wyposa¿eniem dachu i o koniecznoœci jej zamontowaniu
decyduj¹ lokalne uwarunkowania pogodowe na danym terenie.
W przypadku czêstego wystêpowania du¿ych opadów œniegu lub specyficznej konstrukcji dachu
barierê mo¿na instalowaæ w jednym lub wiêcej szeregów. Mocowanie powinno siê odbywaæ w
odleg³oœci ok. 1 m od okapu na wysokoœci podpory krokwi (mur³aty). Warto zaznaczyæ, ¿e
zastosowanie bariery œniegowej mo¿e poprzez zatrzymywanie znacznej iloœci œniegu zwiêkszyæ
nacisk na powierzchniê dachu o ok. 20-40%.
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rys. 11.

rys. 10.

6.4.7. Kalenica (rys. 12)
Do zabezpieczenia grzbietu dachu czyli dwóch przeciwleg³ych p³aszczyzn blach trapezowych w
orientacji wypuk³ej, stosuje siê obróbkê kalenicy. Kalenica musi byæ tak u³o¿ona, aby zapewnia³a
swobodny przep³yw powietrza przez tzw. pustki powietrzne.

rys. 12.

6.4.8. Obróbka przyœcienna, ogniomurowa, inne. (rys. 13)
Pewne nietypowe rodzaje obróbek, ze wzglêdu na trudnoœæ z ich unifikacj¹ oraz koniecznoœæ
dostosowania siê do konkretnego budynku, wykonywane s¹ na indywidualne ¿yczenie klienta. Tak
dzieje siê np. z obróbkami przyœciennymi, ogniomurowymi oraz przeznaczonymi do dachów
jednospadowych, ale równie¿ w gotowych systemach konstrukcji stalowych. W przypadku tych
ostatnich najczêœciej udostêpniane s¹ specyfikacje umo¿liwiaj¹ce ³atwe dobranie odpowiednich
zamocowañ i obróbek.
UWAGA!!!
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na solidne (co oko³o 33 cm) zamocowanie obróbek w pasach
krawêdziowych, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w tych miejscach znaczne obci¹¿enia
aerodynamiczne spowodowane dzia³aniem wiatru.
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rys. 13.

6.4.9. Obróbka rury, anteny itp.
Wystaj¹ce elementy dachu o przekroju poziomym zbli¿onym do okrêgu, takie jak wywietrzniki,
maszty, anteny itp. nale¿y zabezpieczaæ w miejscu styku z blach¹ trapezow¹ za pomoc¹
uszczelniaj¹cego ko³nierza. Forma tego ko³nierza umo¿liwia przystosowanie go do kszta³tu
wypustu jak i pokrycia dachowego. Dodatkowo, aby nie dopuœciæ do wyst¹pienia nieszczelnoœci,
nale¿y zastosowaæ pastê silikonow¹.
7. Blachy trapezowe konstrukcyjne (rys. 14)
Specyficznym rodzajem blach trapezowych s¹ blachy konstrukcyjne. S³u¿¹ do ³atwego i
niedrogiego wykonywania konstrukcji budowlanych dachów, sufitów, sklepieñ. Blachy trapezowe
konstrukcyjne doskonale sprawdzaj¹ siê przy realizowaniu gotowych systemów konstrukcji
stalowych.
8. Blachy trapezowe elewacyjne (rys. 15)
Profile elewacyjne uzyskuje siê wtedy, gdy strona B pokryta jest pow³ok¹ dekoracyjn¹, a strona A
pow³ok¹ ochronn¹. W przeciwnym wypadku uzyskuje siê profil dachowy. Stosowane s¹ do budowy
hal, magazynów, zarówno na œcianach ocieplanych jak i nieocieplanych. Do ich monta¿u stosuje

rys. 14.
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siê konstrukcje poœrednie, lub tzw. rygle œcienne.
Obróbki stosowane do wykañczania elewacji z blach
trapezowych to m.in.: obróbka coko³owa (rys. 16),
obróbka okapowa (rys. 6), wiatrownica (rys. 8), obróbka
naro¿nika zewnêtrznego i wewnêtrznego (rys. 17),
obróbka otworu okiennego i drzwiowego (rys. 18).
Obróbki elewacyjne montuje siê analogicznie jak przy
realizacji dachów.

9. Pokrycia kurników, chlewni itp.
W pomieszczeniach rolniczo-gospodarczych
wykorzystywanych do chowu zwierz¹t wydzielaj¹ siê
specyficzne gazy takie jak np. metan, amoniak. Przy
zaistnieniu niekorzystnych uwarunkowañ
atmosferycznych mog¹ one przyczyniaæ siê do korozji i
niszczenia pokryæ dachowych lub elewacyjnych. Dobre
zaprojektowanie systemu wentylacyjnego w budynku
pozwala w du¿ym stopniu ograniczyæ proces niszczenia
pow³ok zabezpieczaj¹cych blachy trapezowe. W
przeciwnym wypadku trzeba liczyæ siê z utrat¹
gwarancji i szybk¹ degradacj¹ pokryæ oraz obróbek. Ju¿
zastosowanie najprostszych wywietrzników
podsufitowych, lub kratek wentylacyjnych œciennych
daje dobre efekty. Miejsca styku otworów z elementami
pokryæ dachowych lub elewacyjnych warto dodatkowo
zabezpieczyæ przed korozj¹. Poniewa¿ ka¿dy obiekt
gospodarczy ma indywidualn¹ specyfikê, warto przed
zastosowaniem blach trapezowych zasiêgn¹æ porady
przedstawiciela handlowego.

rys. 15.

rys. 16.

rys. 17.
rys. 18.
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10. Zalecenia eksploatacyjne.
Mimo, ¿e systemy blach trapezowych nie wymagaj¹ konkretnych zabiegów pielêgnacyjnych, warto
jednak pamiêtaæ o kilku wskazaniach:
- Przy docinaniu blach absolutnie nie mo¿na u¿ywaæ do ciêcia blach narzêdzi powoduj¹cych
efekt termiczny (nag³y wzrost temperatury), np. szlifierki k¹towej. Wysoka temperatura
powoduje zmiany struktury blachy, a tak¿e wytapia warstwê ochronn¹, czyli cynk na szerokoœci
5-6 mm od linii ciêcia. Uniemo¿liwia to samoregeneracjê tej warstwy, przez co ods³oniêty rdzeñ
jest nara¿ony na szybko rozpoczynaj¹cy siê proces korozji, jak równie¿ uszkadza pow³okê
zewnêtrzn¹. Zalecane jest u¿ywanie no¿yc wibracyjnych i rêcznych
- Po zakoñczeniu monta¿u pokrycia nale¿y uprz¹tn¹æ dach. Nie mo¿na zostawiæ na powierzchni
blachy ¿adnych opi³ków lub wiórków po wierceniu lub ciêciu arkuszy. Mog¹ spowodowaæ one
uszkodzenia pow³oki arkuszy. Nale¿y je sprz¹tn¹æ za pomoc¹ miêkkiej szczotki. Ewentualne
uszkodzenia pow³oki nale¿y zamalowaæ oryginaln¹ farb¹ do zaprawek, pamiêtaj¹c o
odt³uszczeniu powierzchni.
- Przynajmniej raz w roku z powierzchni dachu nale¿y usuwaæ liœcie, które gnij¹c mog¹
przyczyniaæ siê do odbarwiania pow³ok organicznych blachy,
- O ile ze wzglêdu na lokalizacjê budynku istnieje taka koniecznoœæ, nale¿y usuwaæ
zanieczyszczenia przemys³owe (wapna, cementy itp.), które w zetkniêciu z wod¹ mog¹
spowodowaæ niszczenie pow³oki organicznej blachy.

11. Certyfikaty, atesty, aprobaty
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