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Увод
Упутство је намењено за преглед и одржавање Trimoterm панела, Trimoval и Qbiss One елемената као и
водоинсталатерских елемената, који су израђени од галванизованог претходно лакираног лима, заштићеног
coil-coating органским заштитним премазима. Премази гарантују постојаност и естетски изглед појединих
елемената код већ завршеног објекта.
Управник или корисник објеката са стручно оспособљеним лицима мора редовно да прегледа све
конструктивне елементе, одржава их и да се побрине за њихово чишћење у оквиру редовних радова
на одржавању. Обавезан је преглед најмање једном годишње, односно више пута ако је окружење
неповољније. Препоручујемо склапање уговора о обављању одржавања са одговарајућим извођачем.
У прегледу на крају документа наведен је списак потребних поправки и мера за годишњи преглед објекта,
упутства за поправку оштећења, прање кровних и фасадних панела, као и друге облике одржавања.
Ако имате питања у вези са прегледом и одржавањем галванизованог претходно лакираног челичног лима,
облога, кровних и фасадних панела Trimoterm, молимо вас да се посаветујете са Trimo сервисном службом.
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Заштита Trimo елемената
Trimo елементи или панели се састоје од пуњења (минералне вуне) и облоге од поцинкованог претходно
лакираног танког челичног лима.
Челични лим је претходно топло поцинкован (обично 275 g/m2) у складу са стандардом EN 10346 и додатно је
заштићен органским премазом помоћу поступка „coil-coating“ (EN 10169).
Користе се следеће основне врсте органских премаза, односно заштите челичног лима:
• на бази полиестера ознаке SP,
• на бази поливинилденфлуорида ознаке PVDF,
• на бази полиуретана ознаке PUR,
• на бази поливинилхлорида ознаке PVC, премаза или фолије веће дебљине.
Поједине врсте органске заштите са основним карактеристикама приказане су у табели 1.
Табела 1: Основне карактеристике појединих врста органских премаза или заштите

ТИП АНТИКОРОЗИВНЕ ЗАШТИТЕ
ЛИМА

SP

SP

PVDF PVDF+

PUR

PVC(P)

PVC+F

Ознака антикорозивног система
[EN ISO 12944-2]

II

III

III

III

III

III

III

Дебљина наноса (pm) [EN 13523-1]

15

25

25

35

50

175-200

120-200

Температурна постојаност (°C)

70

80

110

110

110

70

70

UV постојаност [EN 101698/tablica 8]

—

Ruv3

Ruv4

Ruv4

Ruv4

Ruv2

—

Отпорност на савијање

••

Отпорност на мрље

••

••

•••

••••

••••

••••

••••

•••

••••

••••

••••

••

••••

Легенда:
•••• прикладно без изузетака ••• веома прикладно •• прикладно
• условно употребљиво / контактирајте Trimo - неупотребљиво
Приликом чишћења не сме доћи до изненадног хлађења до температуре росишта. У супротном долази до појаве
кондензата. Погледајте табелу: Приказ температуре росишта при наведеној амбијенталној температури и релативној
влажности ваздуха. У случају хлађења, радна температура мора бити виша од 3 °C изнад температуре росишта.
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2.1 Упутства за спречавање оштећења на производима
Треба поштовати и упутства за монтажу панела и елемената како би се спречио настанак механичких
оштећења.
У случају додатног сечења панела или елемената, дозвољене су искључиво маказе и тестера које не загревају
место сечења на високу температуру. Висока температура доводи до уништавања антикорозивне заштите у
непосредној близини реза. Зато је употреба разних угаоних брусилица у ту сврху забрањена!
Приликом бушења и закивања свих ивица, између бушилице и фасадног панела треба да се постави заштита
(нпр. картон) како би се спречила додатна механичка оштећења панела, као и да би се спречило падање
струготине на претходно лакирани танки лим.
Забрањен је било какав рад у близини панела током ког настају врући опиљци (нпр. варење, сечење...). У
случају додатних радова у непосредној близини (нпр. бетонирање, малтерисање, асфалтирање и слично)
потребно је да се панели привремено заштите.
Забрањено је било какво означавање или сечење жицом или сличним оштрим предметима којима може да
се оштети заштитни слој.
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Редовни годишњи преглед
Намена прегледа је отклањање могућих недостатака у тренутку коришћења објекта.
Објекат који се састоји од фасадних и кровних елемената, као и осталих завршних елемената, може бити
изложен веома различитим временским и температурним променама.
Редовно одржавање је зато од суштинског значаја за дуг животни век објекта.
У складу са добром праксом, потребно је најмање једном годишње обавити сервисни преглед панела и
осталих конструктивних делова објекта.
У оквиру одржавања, посебно пажљиво треба прегледати:
• области у којима може да дође до задржавања прљавштине, чађи, кондензата и воде,
• чишћење уводника за шахт, олука и одвода,
• спојеве свих конструктивних елемената са конструкцијом,
• контролу свих заптивача на објекту.
У прилозима од 1 до 6 на крају документа, у табелама су наведене активности редовног годишњег прегледа:
ПРИЛОГ 1: Табела активности редовног годишњег прегледа система Trimoterm SNV,
ПРИЛОГ 2: Табела активности редовног годишњег прегледа система Trimoterm FTV,
ПРИЛОГ 3: Табела активности редовног годишњег прегледа система Trimoval,
ПРИЛОГ 4: Табела активности редовног годишњег прегледа система Qbiss елемената,
ПРИЛОГ 5: Табела активности редовног годишњег прегледа система ЧИСТОГ ПРОСТОРА,
ПРИЛОГ 6: Табела активности редовног годишњег прегледа система КОНТЕЈНЕРА.
Редовни сервисни прегледи и документовани записници прегледа су услов за важење гаранције у
току гарантног периода. Извођач задржава право да одбије сваку пријављену рекламацију уколико се
испостави да је она последица неодржавања.
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Контрола спајања свих конструктивних елемената
Стање завртања најлакше може да се утврди тако што се одвије неколико насумично одабраних завртања
на различитим деловима објекта. Посебно пажљиво треба погледати стање заптивача, спојеве заптивача
и спојног елемента и могуће постојање рђе на завртњу. Заптивач мора добро да належе на лим како би се
обезбедила заптивеност споја. Изолација у панелима се временом незнатно скупља, чиме се ствара зазор
између заптивача и панела, па је стога је потребно редовно прегледати завртње. Потребно је учврстити
одвијене завртње на одговарајући начин, а зарђале завртње и дотрајале заптиваче заменити.
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Контрола свих заптивача
Потребно је прегледати стање свих заптивача на објекту како би се дугорочно обезбедила потребна
водоотпорност и херметичност објекта. Све оштећене и дотрајале заптиваче треба заменити новима.
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Чишћење
Trimo производи су приликом употребе изложени различитој површинској нечистоћи, стално загађеном
ваздуху и све већем UV зрачењу.
У неким окружењима, као што су индустријске зоне и области у близини прометних путева, загађење је
веће и брже.
Постојање запрљаности и површинске нечистоће не квари само површински изглед, већ може да утиче и
на оштећења заштитног премаза, а током времена и на оштећења основног материјала.
На органске премазе посебно лоше утичу загађења у ваздуху, емисије сумпора, хлора и азотних једињења,
која се отапају у води и делују негативно на површину претходно лакираног лима, те смањују животни век
антикорозивне заштите.
Да би се остварио што дужи животни век топло поцинкованог претходно лакираног челичног лима, важно
је редовно уклањање површинске нечистоће.
Посебно је неопходан редован преглед и хитна санација свих оштећења око испуста и димњака, због
негативног утицаја испуштања димних гасова и вруће чађи.
Све врсте чишћења објеката могу да изводе и сервиси за чишћење. Особу за контакт можете да пронађете
у Trimo сервисној служби.

6.1 Уклањање ситних металних делова
Ситни метални делови, који настају као последица резања и бушења, веома брзо кородирају и стварају
механичка и видљива оштећења на органском премазу. Потребно је да се ови делови у потпуности уклоне
са површине панела у најкраћем року, а најкасније након завршетка дневног рада. За уклањање се могу
користити мека метла или усисавање. Препоручујемо употребу алатке која има уграђене млазнице за
усисавање насталих отпадних делова.
Врући опиљци који падају на површину лима су веома опасни. Они могу дубоко да продру у заштитни
премаз и да локално доведу до трајних оштећења. Препоручујемо да обавезно заштитите површину лима
од последица утицаја врућих опиљака.
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Прање
Прање свих делова објекта препоручујемо највише једном годишње.
Прање се обавља под притиском (Kercher, Wap) уз поштовање параметара:
• температура воде за прање макс. 60 °C,
• притисак воденог млаза: до 10 бара,
• раствор алкалног детерџента, концентрације до макс. 10%
• PH раствора: мин. 6 до макс. 9 – за органски премаз полиестер (SP, PUR)
• PH раствора: мин. 4 до макс. 9 – за органски премаз пластисол (PVC) и
• PH раствора: мин. 4 до макс. 9 – за органски премаз поливинилденфлуорид (PVDF)
Целокупну површину панела Trimoterm (фасада, кров) треба опрати воденим раствором алкалног
детерџента у предвиђеној концентрацији. Након чишћења детерџентом, целу површину треба испрати
потпуно чистом водом. Испирање треба изводити одозго надоле како би се нечистоћа у потпуности
одстранила.
Употребом сувише јаких или неодговарајућих средстава за чишћење се оштећује премаз бојом.
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Након испирања чистом водом, мокре површине треба обрисати сувом тканином.
Увек треба чистити завршене површине како би површина после чишћења имала уједначен изглед.
Отпадну воду која настане после чишћења треба уклонити у складу са важећим законима који се односе
на ту област.

7.1 Посебне препоруке
У случају појаве плесни, површину очистите одговарајућим раствором следећег састава:
• кућни детерџент – 0,5%
• тринатријум фосфат – 3,0%
• 5% раствор натријум хипохлорита – 25,0%
• чиста и свежа вода – 71,5%
Након чишћења површину добро исперите чистом водом.
За уклањање мрља дозвољена је употреба изопропил алкохола (2n-пропанол) или средства за чишћење
на бази алкохола (INCIDIN, произвођач Ecolab d.o.o. или минералних средстава за чишћење на бази
угљоводоника (white spirit, Tessarol). Препоручујемо да претходно тестирате средство на мањој површини.
Након уклањања мрље, површину треба добро испрати чистом водом.

7.2 Упозорења
Површине панела не смеју да се чисте по јаком сунцу или када је лим јако загрејан када су производи
непрекидно изложени сунцу.
Приликом чишћења лакираних површина, забрањена је употреба јаких органских раствора и грубих
средстава за чишћење или четки.
Не претерујте са чишћењем или трљањем површине јер можете да оштетите висококвалитетни завршни
слој лака. На чишћење су посебно осетљиве тамне нијансе и нијансе металног изгледа.
Мрље од битумена треба такође чистити средством Tessarol или лак бензином, мрље од бетона чистите
влажном крпом одмах након настанка.
Важно: Свака интервенција на крову или фасади (бушење отвора, монтажа додатних елемената...) без
одобрења предузећа Trim има за последицу прекид гарантног рока.

Чишћење
INCIDIN LIQUID
Добављач: Ecolab d.o.o.
Vajngerlova 4, p.p. 1007
Sl - 2001 Maribor
Телефон: + (0) 2 42 93 100
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Минерално средство за чишћење:
TESSAROL
Произвођач: HELIOS d.o.o.
Količevo 65,1230 Domžale,
Словенија
Телефон: ++386 (01) 7213-007
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Поступак санације механичких оштећења на органском премазу
Обим механичких оштећења је потребно проценити и на основу тога се одлучити за одговарајући приступ.
У случају мањих механичких оштећења премаза, довољно је обавити репарацију (touch up) чији поступак
је описан у овом поглављу или приложен у упутству за употребу боје за репарацију.
Замена панела се предлаже када су оштећења већег обима и не могу да се санирају на описани начин.
Све могуће санације помоћу префарбавања се обављају засебно на засебним објектима. Активности се
обављају у сарадњи са Trimo сервисном службом.
Препоручујемо да поправке механичких оштећења обавите док су још свежа и чиста јер је тада поправка
брза и једноставна.
Ако се механичко оштећење не санира одмах након настанка, то доводи до лошег изгледа површине и
скраћује животни век лима.
Што више времена прође, поправљање механичких оштећења постаје знатно теже и резултат можда
неће бити тако успешан јер до тада може да дође до корозије и визуелне разлике у нијанси претходно
лакираног лима.
Боје у спреју не смеју да се користе за поправке. Не препоручује се санација великих нагњечења помоћу
полиестарских китова.

8.1 Репарација механичких оштећења (touch up)
За репарацију механичких оштећења предлажемо да се:
• оштећено место на лиму локално очисти алкохолом за чишћење,
• премаз за поправке (2 к PUR) пре употребе добро промеша у утврђеном односу компоненте. А у 		
компоненти Б и
• на чисто и суво место нанесе премаз у најтамнијој могућој нијанси лима.
За апликацију се користи танка сликарска четкица.
У случају механичких оштећења само на покривном премазу, довољан је само један слој боје. У случају
оштећења до слоја цинка или основног материјала, препоручује се наношење још једног слоја боје након
што се осуши први слој.
Премаз за репарацију мора да се усклади са нијансом претходно лакираног лима што је приближније
могуће.
Боју треба нанети до потпуне покривености. За нијансе које имају лошију покривеност, предлажемо да се
покривни премаз нанесе у два слоја.

Премаз за репарацију: двокомпонентни полиуретан, полмат, 30GU
REZISTOL EMAJL 2k PUR, нијанса према Ral или узорку лима, Helios
INTERTHANE 990 SG, нијанса према Ral или узорку лима, International
Hempathanne 55210, нијанса према Ral или узорку лима, Hempel
Hardtop AS, нијанса према Ral или узорку лима, Jotun
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Радни параметри:
• Температура ваздуха: мин.: +10 до +25 ˚C
• Влажност ваздуха: макс.: 80%
• Температура површине мора бити мин. 3°C изнад тачке росишта.
Радни услови морају да се очувају за време примене боје за репарацију и за време сушења.

8.2 Корозија на површинама са механичким оштећењем
Ако се на претходно лакираном лиму већ појавила корозија због великих и дубоких механичких оштећења
која нису била правовремено санирана, потребно је најпре темељно одстранити трагове корозије. За то
се користе одговарајући брусни материјали. На локално очишћене површине најпре се наноси основни
премаз који садржи антикорозивне пигменте. Препоручујемо да се користи 2к основни епоксидни премаз.
На суву површину са основним премазом треба нанети покривни премаз. За то се користи исти тип као за
санацију механичких оштећења из тачке 8.1.
Покривни премаз мора да се усклади са нијансом претходно лакираног лима што је приближније могуће.
Боју треба нанети до потпуне покривености. За нијансе које имају лошију покривеност, предлажемо да се
покривни премаз нанесе у два слоја. За наношење боје се користи тања четкица.
Приликом радова морају да се поштују прописани радни услови који су наведени у техничким подацима о
употребљеним премазима.
Санација мора да буде ограничена на најмању могућу површину. Приликом локалне санације, током
времена може да дође до визуелне разлике у нијанси боје за репарацију и поднијансе претходно лакираног
лима.
Упутства служе само као информација.
Гаранцију за извођење санације у потпуности сноси извођач санације.
За остала додатна упутства обратите се Trimo сервисној служби
TRIMO Servis
Prijateljeva 12
8210 Trebnje
Tel.: +386 7 34 60 383
Fax.: +386 7 34 60 340
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Прилог 1: Табела активности редовног годишњег прегледа система Trimoterm SNV
ПРЕГЛЕД

ПАНЕЛИ И
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

НЕПРАВИЛНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ

МЕРЕ

НАНОСИ
код отвора

задржавају воду и
прљавштину, због чега
настају слојеви који могу
да доведу до корозије.
капиларне силе због
којих вода пролази испод
опшивке у објекат и
доводи до пропадања
лима

Одстраните наносе
и оперите захваћену
област.

ПРЉАВШТИНА
(у областима које не
спира кишница, нпр.
испод надстрешница)

квари изглед зграде
и може да доведе до
оштећења боје

Оперите као што је
описано у поглављу 7.

ПЛЕСАН
(Појављује се ретко, иако
може да настане под
изузетним околностима)

квари изглед, кородира,
пропадање заштите,
слаба хигијена

Област оперите и
заштитите средством
против плесни

МЕХАНИЧКА
ОШТЕЋЕЊА
(некородирана,
кородирана)

квари изглед зграде,
кородира, скраћује
животни век објекта

Поступци су описани у
поглављу 8.

ПОСТОЈАЊЕ ОПИЉАКА
(кородираних)

Кородирају и пуштају
мрље на површини лима.
ходање по опиљцима на
кровним покривачима
ствара додатна
оштећења

Треба одстранити одмах
након настанка, поступци
су описани у поглављу
6.1.

НАНОСИ

задржавају воду и
прљавштину, због чега
настају слојеви који могу
да доведу до корозије

Одстраните наносе и
оперите област ако је то
потребно.

ЗАЧЕПЉЕНИ ОДВОДИ

Зачепљења могу да
доведу до истицања воде
у зграду

Одстраните наносе.

ДЕФОРМАЦИЈА КРОВА
УСЛЕД СПОЉНИХ
УТИЦАЈА (доводи до
цурења заптивача за
завртње и деформисања
заптивног материјала)

Цурење може да буде
узрок продирања воде
у објекат и корозије у
панелу

притезање завртања,
замена завртања и
заптивача, обнављање
заптивног материјала

ОДВОДИ И ОЛУЦИ

МАТЕРИЈАЛИ ЗА
ПРИЧВРШЋИВАЊЕ И
СПАЈАЊЕ

* Изводи се најмање једном годишње, односно по плану одржавања корисника објекта.
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Прилог 2: Табела активности редовног годишњег прегледа система Trimoterm FTV
ПРЕГЛЕД

ПАНЕЛИ И
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

НЕПРАВИЛНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ

МЕРЕ

ПРЉАВШТИНА
(у областима које не
спира кишница, нпр.
испод надстрешница)

квари изглед зграде
и може да доведе до
оштећења боје

Оперите као што је
описано у поглављу 7.

ПЛЕСАН
(Појављује се ретко, иако
може да настане под
изузетним околностима)

квари изглед, кородира,
пропадање заштите,
слаба хигијена

Област оперите и
заштитите средством
против плесни

МЕХАНИЧКА
ОШТЕЋЕЊА
(некородирана,
кородирана)

квари изглед зграде,
кородира, скраћује
животни век објекта

Поступци су описани у
поглављу 8.

ПОСТОЈАЊЕ ОПИЉАКА
(кородираних)

Кородирају и пуштају
мрље на површини лима.

Треба одстранити одмах
након настанка, поступци
су описани у поглављу
6.1.

ДЕФОРМАЦИЈА УСЛЕД
СПОЉНИХ УТИЦАЈА
(доводи до цурења
заптивача испод
завртања)

Цурење може да буде
узрок продирања воде
у објекат и корозије у
панелу

притезање завртања,
замена завртања и
заптивача, обнављање
заптивног материјала

* Изводи се најмање једном годишње, односно по плану одржавања корисника објекта.
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Прилог 3: Табела активности редовног годишњег прегледа система Trimoval
ПРЕГЛЕД

ПАНЕЛИ И
ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
ЕЛЕМЕНТИ

НЕПРАВИЛНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ

МЕРЕ

НАНОСИ
код отвора

задржавају воду и
прљавштину, због чега
настају слојеви који могу
да доведу до корозије

Одстраните наносе
и оперите захваћену
област.

ПРЉАВШТИНА
(у областима које не
спира кишница, нпр.
испод надстрешница)

квари изглед зграде
и може да доведе до
оштећења боје

Оперите као што је
описано у поглављу 7.

ПЛЕСАН
(Појављује се ретко, иако
може да настане под
изузетним околностима)

квари изглед, кородира,
пропадање заштите,
слаба хигијена

Област оперите и
заштитите средством
против плесни

МЕХАНИЧКА
ОШТЕЋЕЊА
(некородирана,
кородирана)

квари изглед зграде,
кородира, скраћује
животни век објекта

Поступци су описани у
поглављу 8.

ПОСТОЈАЊЕ ОПИЉАКА
(кородираних)

Кородирају и пуштају
мрље на површини лима,
ходање по опиљцима на
кровним покривачима
ствара додатна
оштећења

Треба одстранити одмах
након настанка, поступци
су описани у поглављу
6.1.

НАНОСИ

задржавају воду и
прљавштину, због чега
настају слојеви који могу
да доведу до корозије

Одстраните наносе и
оперите област ако је то
потребно.

ЗАЧЕПЉЕНИ ОДВОДИ

Зачепљења могу да
доведу до истицања воде
у зграду

Одстраните наносе.

НЕЗАПТИВЕНОСТ
ПРИЧВРШИЋИВАЊА
ПАНЕЛА И ЛИМОВА

Цурење може да буде
узрок продирања воде
у објекат и корозије у
панелу

притезање завртања,
замена завртања и
заптивача, обнављање
заптивног материјала

ОДВОДИ И ОЛУЦИ

ПРЕГЛЕД
ЗАПТИВЕНОСТИ
ПРИЧВРШЋЕЊА И
КОРОЗИЈЕ ЗАВРТАЊА

* Изводи се најмање једном годишње, односно по плану одржавања корисника објекта.
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Прилог 4: Табела активности редовног годишњег прегледа система Qbiss елемената
ПРЕГЛЕД

QBISS ЕЛЕМЕНТИ

НЕПРАВИЛНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ

МЕРЕ

НАНОСИ
код отвора

задржавају воду и
прљавштину, због чега
настају слојеви који могу
да доведу до корозије

Одстраните наносе и
оперите област ако је то
потребно.

ПРЉАВШТИНА
(у областима које не
спира кишница, нпр.
испод надстрешница)

квари изглед зграде
и може да доведе до
оштећења боје

Оперите као што је
описано у поглављу 7.

МЕХАНИЧКА
ОШТЕЋЕЊА
(некородирана,
кородирана)

квари изглед зграде,
кородира, скраћује
животни век објекта

Поступци су описани у
поглављу 8.

ПОСТОЈАЊЕ ОПИЉАКА
(кородираних)

Кородирају и пуштају
мрље на површини лима,
ходање по опиљцима на
кровним покривачима
ствара додатна
оштећења

Треба одстранити одмах
након настанка, поступци
су описани у поглављу
6.1

НАНОСИ

задржавају воду и
прљавштину, због чега
настају слојеви који могу
да доведу до корозије

Одстраните наносе и
оперите област ако је то
потребно.

ЗАЧЕПЉЕНИ ОДВОДИ

Зачепљења могу да
доведу до истицања воде
у зграду

Одстраните наносе.

НЕЗАПТИВЕНОСТ
ПРИЧВРШИЋИВАЊА
ПАНЕЛА И ЛИМОВА

Цурење може да буде
узрок продирања воде
у објекат и корозије у
панелу

притезање завртања,
замена завртања и
заптивача, обнављање
заптивног материјала

ОДВОДИ И ОЛУЦИ

ПРЕГЛЕД
ЗАПТИВЕНОСТИ
ПРИЧВРШЋЕЊА И
КОРОЗИЈЕ ЗАВРТАЊА

* Изводи се најмање једном годишње, односно по плану одржавања корисника објекта.
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Прилог 5: Табела активности редовног годишњег прегледа КОНТЕЈНЕРА
ПРЕГЛЕД

ПАНЕЛИ

НЕПРАВИЛНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ

МЕРЕ

PRLJAVŠTINA
(na područjima gdje ju ne
ispire kišnica, npr. pod
vijencima)

narušava izgled zgrade i
može uzrokovati oštećenje
boje

Оперите као што је
описано у поглављу 7.

PLIJESAN
(Javlja se rijetko, no u
iznimnim se uvjetima
može proširiti)

kvari izgled, korodira,
propadanje zaštite, loša
higijena

Оперите област
(погледајте 7) и заштитите
средством против плесни

MEHANIČKA OŠTEĆENJA
(nekorodirana, korodirana)

narušavaju izgled zgrade,
skraćuju životni vijek
objekta

Поступци су описани у
поглављу 8
(приложено је 0,25 кг
боје).

PRISUTNOST
STRUGOTINA
(korodiranih)

Korodiraju i ostavljaju
mrlje na površini lima

Треба одстранити одмах
након настанка, поступци
су описани у поглављу
6.1.

NAPLAVINE

zadržavaju vodu i
prljavštinu, zbog čega
se stvaraju naslage koje
mogu uzrokovati koroziju

ОДВОДИ И ОДВОДНЕ
ЦЕВИ
ZAČEPLJENI ŽLJEBOVI
УГАОНИ ЕЛЕМЕНТИ

Zapreke mogu uzrokovati
istjecanje vode u kontejner

ZALEĐENA VODA U
KUTNICIMA

Одстраните наносе и
оперите област ако је то
потребно.

Уклањање леда

* Изводи се најмање двапут годишње, односно по плану одржавања корисника објекта
**Детаљнија упутства за употребу и одржавање Trimo контејнера приложена су уз сам производ.

Прилог 6: Табела активности редовног годишњег прегледа ЧИСТОГ ПРОСТОРА
ПРЕГЛЕД

ПАНЕЛИ

НЕПРАВИЛНОСТИ

ПОСЛЕДИЦЕ

МЕРЕ

ПРЉАВШТИНА
(на заптивном киту)

квари изглед зграде
и може да доведе до
оштећења боје

Оперите као што је
описано у поглављу 7.

УКЛОЊЕН ЗАПТИВНИ
КИТ
(између панела код
угаоних лајсни)

Не пружа заптивање
приликом прања
површине

Одстраните постојећи и
нанесите нови заптивни
кит на чисту и суву
површину

МЕХАНИЧКА
ОШТЕЋЕЊА
(некородирана,
кородирана)

квари изглед зграде,
кородира, скраћује
животни век објекта

Санација мањих
незаптивености
заптивним китом и већих
лепљењем закрпа од
лима

*Изводи се најмање једном годишње, односно према плану одржавања корисника објекта, заједно са системом FTV и SNV.
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TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO-GROUP.COM

Informacije sadržane u ovom mediju su poverljive i isto tako mogu biti pravno povlašćene. Namenjene su isključivo za navedenog primaoca/e, zabranjeno je korišćenje neovlašćenim licima. Trimo grupa zadržava sva autorska prava o
informacijama i sadržaju na ovom mediju. Svako drugo kopiranje, distribucija, redistribucija, modifikacija informacija i materijala strogo je zabranjena. Trimo je obezbedio tačne, istinite i potpune informacije, koje ne dovode u zabludu,
međutim Trimo uključujući njegova predstavništva, ne preuzima odgovornost niti obavezu za greške ili informacije koje bi se smatrale obmanjujućim.Podaci/detalji u ovom mediju su namenjeni samo za opštu upotrebu. Korišćenje
sadržaja je isključivo na sopstveni rizik i odgovornost je u skladu sa lokalnim zakonima. Svako odstupanje u detaljima i projektnim rešenjima je odgovornost korisnika. Ni u kom slučaju Trimo neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak
ili štetu, uključujući, bez ograničenja, indirektni ili posledični gubitak ili štetu, ili bilo kakav gubitak ili štetu koja proizlazi iz gubitka profita koji proisteknu ili su u vezi sa korišćenjem ovog medija. Sve informacije koje je objavila Trimo
grupa uključene su u kontinuirani razvoj, informacije/detalji sadržani u ovom dokumentu važe na datum izdavanja. Korisnikova odgovornost je da pribavi najsavremenije informacije od Trimo grupe, naročito kada se informacije/detalji
koriste za projekat.
Poslednja verzija dokumenta je dostupna na www.trimo.rs. Poslednja verzija dokumenta objavljenog na engleskom jeziku prevladava nad drugim prevedenim verzijama jezika.
Za više informacija, pogledajte Trimo opšte uslove (https://trimo-group.com/sr/rs/opsti-uslovi-prodaje/)
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