Jak dbać o Twój nowy dach?
Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®

Gwarancja dla budynków mieszkalnych
Dla klientów indywidualnych Tata Steel poprzez swoją sieć dystrybucyjną zapewnia gwarancję
dzięki której twój dach będzie na długi czas zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi.
Na okres trwania gwarancji wpływ ma położenie geograficzne, otoczenie budynku, zastosowanie
i kolor. Podczas zakupu należy zażądać kopii gwarancji. Gdyby doszło do reklamacji, firma Tata
Steel będzie wymagać udokumentowanej historii dostawy materiału.

Nagromadzenie brudu i śmieci

Colorcoat HPS200 Ultra® i Colorcoat Prisma®
gwarancja na budynki mieszkalne

Akredytowany producent systemu

Nagromadzenia brudu i śmieci występują
wszędzie. W szczególności pojawiają się
na powierzchniach nieregularnych takich jak np.
narożniki, wgłębienia czy rynny. W niektórych
warunkach, np. gdy budynek znajduje się
w pobliżu ruchliwych dróg, brud nawarstwia się
znacznie szybciej. Opady deszczu tylko
w pewnym stopniu oczyszczają powierzchnie.
Jednak deszcz ze względu na konstrukcje
budynku nie zawsze będzie w stanie dotrzeć do
wszystkich elementów.

Wprowadzenie
Tata Steel posiada ponad 40 lat doświadczenia
w produkcji stalowych blach powlekanych
przeznaczonych na pokrycia ścian i dachów.
Odpowiednia konserwacja i wysoka jakość
produktu zapewni właścicielowi wytrzymałość,
trwałość i piękny wygląd. Poniżej określono
główne kwestie ważne w procesie konserwacji.

2 Copyright of Tata Steel UK Limited 2012

Infolinia Colorcoat Connection® +48 (0) 58 627 46 52

Oczyszczanie
Oczyszczanie powinno być przeprowadzane
wtedy, kiedy brud i śmieci są widoczne. Brud nie
tylko wpływa na pogorszenie wyglądu ale może
spowodować uszkodzenie pokrycia. Poza tym na
przestrzeni lat nagromadzone zanieczyszczenia,
zatrzymane wody i substancje chemiczne mogą
prowadzić do korozji metalu. W celu uniknięcia
takich sytuacji śmieci powinny być zmiatane
miękką szczotką i usuwane. Należy unikać
używania twardych narzędzi.

strumieni o wysokim ciśnieniu. Jeśli istnieje taka
konieczność, można skorzystać z zalecanych
detergentów, które należy spłukać czystą wodą.
Problem mogą stanowić również ptasie
odchody. Mogą one pojawić się na
powierzchniach dachowych i znacząco utrudnić
spływ wody. Budynki na których gnieżdżą się
ptaki powinny być regularnie oczyszczane.

Wszystkie zabrudzone powierzchnie powinny
zostać następnie spłukane przy użyciu czystej
wody. Nie wolno używać wody słonej oraz

www.colorcoat-online.com
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Grzyb
Grzyb może pojawić się praktycznie na każdej
powierzchni jeżeli sprzyja mu środowisko.
Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® oraz Colorcoat
Prisma® są zaprojektowane tak, aby zapobiegać
jego powstawaniu, w niektórych ekstremalnych
przypadkach może on jednak nadal stanowić
problem. Grzyb pojawia w określonych
warunkach, takich jak obecność zarodników,
wysoka wilgotność oraz pożywka dla grzyba
pojawiającego się w różnych
zanieczyszczeniach.
Podobnie jak w wypadku zabrudzeń, grzyb
może spowodować zmiany wyglądu oraz
uszkodzenia pokrycia a w rezultacie korozje
blachy. Mycie powierzchni pozwala usunąć
grzybnię. Uszkodzenia mechaniczne mogą mieć
różne przyczyny, na przykład uderzenie lub
otarcie. Jeżeli uszkodzenie jest niewielkie, jak np.
zarysowanie płytsze niż głębokość faktury
powłoki, naprawa nie jest konieczna. Jeżeli
uszkodzenie jest poważniejsze, jak np.
naruszenie powłoki farby, sugeruje się
przeprowadzenie naprawy. Jeżeli powłoka farby
została naruszona, powierzchnia metalowa jest
narażona na korozję. Naprawa obejmuje
usunięcie złuszczonej lub odpadającej farby,
oczyszczenie i po wysuszeniu, pokrycie
naruszonej powierzchni przy użyciu zalecanych
farb wykończeniowych. Jeżeli powłoka została
naruszona odsłaniając powierzchnię stalową,
można użyć szybko schnącej farby wysokocynkowej aby uzupełnić część ochronną
powierzchni.
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Należy się upewnić, że zastosowana farba nie
wychodzi poza uszkodzenie. Aby tego uniknąć
należy zastosować pędzle do malarstwa
artystycznego. Jeżeli uszkodzenie jest większe
należy wymienić panel, co w przypadku
obudowy stalowej jest bardzo łatwe.
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Naturalne zużywanie się powłoki

Wadliwe łączniki

W wypadku naturalnego zużycia się powłoki,
należy ocenić poziom zniszczenia. Konieczne
może okazać się ponowne malowanie lub
wymiana pokrycia. PRD ( Period to Re-paint
Decision) jest to okres od momentu instalacji
pokrycia dachowego do podjęcia decyzji
o ponownym malowaniu elementów
blaszanych. Ponowne malowanie wymaga
należytej staranności.

Łączniki, które są skorodowane bądź
uszkodzone powinny być usunięte
i wymienione. Ich korozja może spowodować
niezauważalne zacieki które potencjalnie mogą
doprowadzić do korozji pokrycia. Jeżeli
zastosowano zaślepki, powinny być one
umieszczone na wymienionych łącznikach.
Łączniki wykonane z nieodpowiedniego
materiału lub o nieodpowiednim kształcie
powinny zostać wymienione.

Nie wystarczy pomalować powierzchni pokrycia
jakąkolwiek markową farbą. Należy użyć farby
odpowiedniej dla danej powłoki blachy. Aby
uniknąć błędu, najlepiej jest skorzystać z usług
rekomendowanego wykonawcy.

W wypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt z lokalnym dostawcą lub za
pośrednictwem strony internetowej
www.colorcoat-online.com

Tata Steel może wskazać najodpowiedniejsze
farby do ponownego malowania.
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www.colorcoat-online.com
Znaki handlowe firmy Tata Steel UK Limited
Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200
Ultra i Colorcoat Prisma sa znakami handlowymi firmy
Tata Steel UK Limited.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte
w niniejszej publikacji były precyzyjne. Niemniej
jednak Tata Steel Europe Limited ani jej spółki zależne
(włączając Tata Steel UK Limited) nie biorą
odpowiedzialności za błędy ani za informacje, które
mogą zostać uznane za wprowadzające w błąd. Opisy
lub sugestie dotyczące stosowania wymienionych
produktów lub metod pracy są podane tylko w celach
informacyjnych, a Tata Steel Europe Limited ani jej
spółki zależne nie biorą za nie odpowiedzialności.
Przed zastosowaniem produktów lub usług
dostarczonych lub wytworzonych przez Tata Steel
Europe Limited i jej spółki zależne nabywca powinien
zweryfikować możliwość ich zastosowania.
Dane kontaktowe działu sprzedaży
Tata Steel
Ul. Piastowska 7
40-005 Katowice
Polska
T: +48 (0) 32 608 35 13
F: +48 (0) 32 608 35 02
Infolinia Colorcoat Connection®
T: +48 (0) 58 627 46 52
E: colorcoat.connectionpl@tatasteel.com
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