INSTRUCȚIUNI TEHNICE PENTRU UTILIZAREA ȘI
ÎNTREȚINEREA PRODUSELOR TRIMO
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Introducere
Instrucțiunile au fost concepute pentru inspecția și întreținerea panourilor Trimoterm, Trimoval, a elementelor
Qbiss One și a elementelor din plăci metalice galvanizate prevopsite, protejate cu straturi de acoperire organice.
Aceste straturi de acoperire asigură rezistență pe termen lung și stabilitate, precum și un aspect estetic al
elementelor individuale și al instalației finale.
În mod regulat, îngrijitorul sau utilizatorul instalațiilor și persoanele calificate corespunzător trebuie să
inspecteze, să întrețină și să organizeze curățarea tuturor elementelor structurale ale instalației, pentru
lucrări de întreținere regulate. O inspecție efectuată cel puțin o dată pe an este obligatorie; aceasta poate
fi efectuată chiar de mai multe ori, dacă mediul este nefavorabil. Se recomandă încheierea unui contract de
întreținere cucontractantul.
Tabelul de la finalul documentului prezintă o listă de proceduri și măsuri necesare ce trebuie implementate în
timpul inspecției anuale a instalației, instrucțiuni pentru repararea defecțiunilor, spălarea panourilor de fațadă
și acoperiș, precum și alte aspecte privind întreținerea.
Dacă aveți întrebări privind inspecția și întreținera plăcillor metalice prevopsite și galvanizate, a panourilor de
acoperiș și fațadă Trimoterm, vă rugăm să contactați departamentul de service și reparații al Trimoterm.
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Protejarea elementelor Trimo
Elementele Trimo sunt alcătuite dintr-o umplutură (fibre minerale) și un capitonaj realizat din plăci subțiri metalice
galvanizate prevopsite.
Plăcile metalice de oțel sunt galvanizate la cald în prealabil (de regulă 275 g/m2) în conformitate cu EN 10346, și, în
plus, sunt protejate de un strat de acoperire organic în conformitate cu procesul »de acoperire« (DIN EN 10169/1).
Următoarele tipuri de bază de straturi de acoperire organice pentru protecție se aplică pe plăcile metalice de oțel:
•
•
•
•

bazat pe poliester SP
bazat pe PVDF fluorură de poliviniliden,
bazată pe poliuretan PUR
bazat pe PVC clorură de polivinil, strat de acoperire sau peliculă

Tipurile individuale de protecție organică și caracteristicile de bază ale acestora sunt prezentate în tabelul 1
Tabelul 1: Caracteristicile de bază ale unui tip individual de strat de acoperire sau protecție organic

TIPUL DE PROTECȚIE COROZIVĂ

SP

SP

PVDF PVDF+

PUR

PVC(P)

PVC+F

Clasificare coroziune
[EN ISO 12944-2]

II

III

III

III

III

Grosime organică totală (μm) [EN 13523-1]

15

25

25

Rezistență termică (°C)

70

80

110

35

50

175-200

120-200

110

110

70

70

Categorie de rezistență UV [EN 101698/tablica 8]

—

Ruv3

Ruv4

Ruv4

Ruv4

Ruv2

—

Flexibilitate

••

••

•••

••••

••••

••••

••••

Rezistența la pătare

••

•••

••••

••••

••••

••

••••

III

III

Legendă:
•••• adecvat fără rezervare ••• foarte adecvat •• adecvat • util condiționat/contactați Trimo - inutil
Nu trebuie răcit brusc la punctul de rouă în timpul curățării. Altfel, condensul se poate instala. Consultați tabelul:
Prezentarea punctului de rouă la o anumită temperatură a camerei și umiditate relativă. În caz de răcire, temperatura
de lucru trebuie să fie min. 3 °C deasupra punctului de rouă.
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2.1 Instrucțiuni pentru prevenirea defecțiunilor produselor
Instrucțiunile pentru manipularea panourilor și a elementelor trebuie respectate pentru a putea preveni
defecțiunile mecanice.
Sunt permise doar foarfece și ferăstraie ce nu încălzesc punctul de tăiere la o temperatură mare pentru tăierea
suplimentară a panourilor sau a elementelor. Temperatura crescută distruge protecția anticorozivă în imediata
apropiere a tăieturii. De aceea, utilizarea ferăstraielor angulare este strict interzisă!
Trebuie utilizat un element de protecție (de ex. placaj) care se inserează între bormașină și panoul de fațadă la
perforarea și nituirea marginilor și la aprindere, pentru a preveni deteriorarea mecanică a panoului și căderea de
așchii pe placa metalică subțire prevopsită.
Lucrările ce produc căldură (adică sudarea, tăierea) sunt strict interzise în apropierea panourilor. Panourile
trebuie protejate temporar în mod corespunzător, dacă se efectuează lucrări suplimentare în imediata apropiere
(de ex. turnarea betonului, tencuire, asfaltare etc.).
Marcarea sau zgârierea cu cuie de sârmă sau alte obiecte ascuțite similare este interzisă, deoarece poate
deteriora stratul de protecție.
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Inspecția anuală regulată
Scopul inspecției este eliminarea oricăror neajunsuri/deficiențe în timpul utilizării instalației.
Instalația, alcătuită din elemente de fațadă și acoperiș și din alte piese finale/de închidere, poate fi expusă la
diverse modificări termice și meteorologice.
Întreținerea regulată este așadar de importanță vitală pentru o durată lungă de viață ainstalației.
În conformitate cu bunele practici, este necesar ca inspectarea panourilor și a altor elemente structurale să se
facă cel puțin o dată pe an.
La întreținere, se va acorda o atenție specială următoarelor elemente:
•
•
•
•

secțiunile unde se pot acumula murdăria, funinginea, condensul și apa
curățarea conductelor de admisie, a doliilor și a jgheaburilor
strângerea tuturor elementelor structurale
controlul tuturor garniturilor instalației

Activitățile legate de inspecția anuală regulată sunt indicate în Anexa 1-6 de la finalul documentului:
ANEXA 1: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul Trimoterm SNV,
ANEXA 2: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul Trimoterm FTV,
ANEXA 3: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul Trimoterm,
ANEXA 4: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul de elemente Qbiss,
ANEXA 5: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul CLEAN ROOM,
ANEXA 6: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul CONTAINER,
Inspecțiile regulate și minutele de documentare ale acestora sunt o precondiție pentru solicitarea garanției
în timpul perioadei de garanție. Contractantul își rezervă dreptul de a respinge orice plângere raportată,
dacă aceasta pare a fi o urmare a unei lipse de întreținere.
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Controlul strângerii tuturor elementelor structurale
Starea șuruburilor se poate evalua cu ușurință prin deșurubarea unor șuruburi la întâmplare din diverse părți
ale instalației. Starea garniturilor, a articulațiilor dintre garnituri și elementele de fixare și eventuala rugină la
șuruburi trebuie inspectate cu atenție. O garnitură trebuie să fie bine apăsată pe placa metalică pentru a asigura
etanșeitatea îmbinării. Izolația din panouri se poate comprima ușor, ceea ce duce la apariția unui spațiu între
garnitură și panou, de aceea, șuruburile trebuie inspectate regulat. Șuruburile slăbite trebuie strânse, iar cele
ruginite sau garniturile uzate trebuie înlocuite.

2
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Controlul tuturor garniturilor
Starea tuturor garniturilor din instalație trebuie inspectată, astfel încât să se asigure pe termen lung etanșeitatea
la apă și aer a instalației. Toate garniturile deteriorate/învechite trebuie înlocuite cu unele noi.
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Curățarea
În timpul utilizării produselor Trimo, acestea sunt expuse la diverse murdării de suprafață, un aer din ce în ce
mai poluat și cantități mari de radiații UV.
În anumite medii, cum ar fi zonele industriale și cele din apropierea autostrăzilor, poluarea este și mai mare
și mai rapidă.
Prezența murdăriei și a impurităților superficiale nu afectează doar aspectul, ci poate cauza și deteriorarea
stratului de protecție, iar după o perioadă lungă de timp, deteriorarea materialului de bază.
Impuritățile din aer, emisiile de sulf, clor și compuși de azot solubili în apă au un impact nefavorabil asupra
straturilor de acoperire organice și reacționează negativ la suprafața plăcii de metal prevopsite, scurtând
durata de viață a protecției anticorozive.
Pentru a obține o durată de viață cât mai lungă a plăcii metalice prevopsite galvanizate la cald, este important
să îndepărtați regulat impuritățile de pe suprafață.
Inspecțiile regulate și reparațiile imediate ale defecțiunilor din jurul scurgerilor și coșurilor sunt necesare
imediat din cauza impactului negativ al gazelor și funinginii fierbinți evacuate.
Curățarea completă a instalațiilor se poate face de către companii de curățare autorizate. Departamentul de
service și reparații al Trimo poate oferi informații despre persoanele de contact.

6.1 Îndepărtarea particulelor metalice de mici dimensiuni
Particulele metalice mici care apar ca urmare a tăierii sau a perforării corodează foarte repede și cauzează
defecțiuni mecanice și vizibile pe stratul de acoperire organic. Acestea trebuie complet îndepărtate de pe
suprafețele panourilor imediat sau cel târziu la încheierea lucrărilor zilnice. Pentru îndepărtare, respectiv
curățare, se utilizează perii moi sau aspirația. Se recomandă utilizarea de scule cu duze electrice integrate
pentru aspirarea deșeurilor.
Așchiile fierbinți ce cad pe suprafața plăcii metalice sunt extrem de periculoase. Acestea pătrund adânc în
stratul protectiv și cauzează defecțiuni locale permanente. Se recomandă protecția obligatorie a suprafeței
plăcii metalice împotriva impactului cu așchii fierbinți.
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Spălarea
Se recomandă spălarea tuturor zonelor din instalație cel puțin o dată pe an.
Spălarea se face sub presiune (Kercher, Wap), luând în calcul următorii parametri:
• temperatura apei de spălaremax. 60°C,
• presiunea jetului de apă: până la 10 bari,
• soluția de detergent, concentrația până la 10%
• Soluții PH: min. 6 până la max. 9 - pentru straturi organice de acoperire din poliester (SP, PUR)
• Soluții PH: min. 4 până la max. 9 - pentru straturi organice de acoperire din plastisol (PVC) și
• Soluții PH: min. 4 până la max. 9 - pentru fluorură de poliviniliden (PVDF)
Întreaga suprafață a panourilor Trimoterm (fațadă, acoperiș) trebuie spălată cu soluție apoasă de detergent
alcalin în concentrația prescrisă. După curățarea cu detergent, întreaga suprafață se clătește cu apă curată.
Clătirea trebuie efectuată de jos în sus, astfel încât agentul de curățare să fie complet înlăturat.
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Utilizarea unor agenți de curățare prea puternici sau inadecvați poate deteriora stratul de acoperire.
După clătirea cu apă curată, suprafețele ude trebuie șterse cu bucăți de material uscate.
Se vor curăța doar suprafețele complete, astfel încât să aibă un aspect uniform după curățare.
Apele uzate utilizate ca agent de curățare trebuie tratate în conformitate cu legislația aplicabilă.

7.1 Recomandări speciale
Dacă apare mucegai pe suprafață, acesta trebuie curățat cu o soluție adecvată cu următoarea compoziție:
• detergent de uz casnic – 0,5%
• fosfat de trisodiu – 3,0%
• soluție de hipoclorit de sodiu 5% – 25,0%
• apă curată și proaspătă – 71,5%
•
După curățare, suprafața trebuie clătită cu apă.
Utilizarea de alcool izopropilic (2n-propanol) sau un agent de curățare pe bază de alcool (INCIDIN, producător
Ecolab d.o.o.) sau agenți de curățare minerali pe bază de hidrocarburi (spirt alb, Tessarol) este permisă pentru
îndepărtarea petelor. Efectuați în prealabil un test pe o suprafață mică. Când pata este îndepărtată, suprafața
trebuie clătită bine cu apă curată.

7.2 Avertismente
Suprafețele panourilor nu trebuie curățate când soarele este puternic sau când plăcile de metal sunt foarte
fierbinți, dacă produsele sunt expuse permanent la soare.
Utilizarea de solvenți organici puternici și a agenților de curățare agresivi sau a periilor este interzisă pentru
suprafețele vopsite/lăcuite.
Suprafața nu se va curăța sau freca exagerat, deoarece se poate deteriora stratul superior de calitate
superioară, mai exact, lacul final. Nuanțele întunecate și cele cu aspect metalic sunt extrem de sensibile la
curățare.
Petele de bitum trebuie curățate imediat cu Tessarol, respectiv spirt alb, iar petele de ciment trebuie îndepărtate
cu o bucată de material umedă îndată ce apar!
Important: Fiecare intervenție la acoperiș sau la fațadă (construirea de orificii, asamblarea de elemente
suplimentare, ...) fără acordul Trimo duce la anularea garanției.

Agent de curățare
LICHID INCIDIN
Furnizor: Ecolab d.o.o.
Vajngerlova 4, p.p. 1007
Sl - 2001 Maribor
Telefon: + (0) 2 42 93 100
Fax: + (0) 2 42 93 152
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Agent de curățare mineral:
TESSAROL
Producător: HELIOS d.o.o.
Količevo 65,1230 Domžale, SLO
Telefon: ++386 (01) 7213-007
Fax: ++386 (01) 7212-257
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Reabilitarea defecțiunilor mecanice ale stratului de acoperire organic
Amploarea defecțiunii mecanice trebuie evaluată și, pe baza acestei evaluări, se va stabili abordarea cea mai
adecvată.
În cazul defecțiunilor minore, este suficient să se facă reparații simple (retușări); procedura este descrisă în
această secțiune sau atașată la instrucțiunile pentru utilizarea vopselei de reparare.
Se recomandă înlocuirea unui panou în cazul defecțiunilor de amploare și când nu se poate repara în
conformitate cu procedura descrisă.
Fiecare proces de reabilitare ce include vopsirea este discutat pentru fiecare instalație în parte.
Activitățile se vor efectua în cooperare cu departamentul de service și reparații al Trimo.
Se recomandă repararea imediată a defecțiunilor mecanice când defecțiunea este încă proaspătă și curată,
deoarece reparațiile sunt mai rapide și mai simple în acest caz.
Dacă defecțiunile mecanice nu sunt reparate imediat după ce au apărut, acestea vor duce la un aspect neplăcut
al suprafeței și la scurtarea duratei de viață a plăcii metalice.
După o perioadă mai lungă de timp, reparațiile defecțiunilor mecanice sunt mai complicate și s-ar putea să
nu fie perfecte, deoarece pot apărea coroziunea și diferențe vizuale ale nuanțelor plăcilor metalice prevopsite.
Vopseaua pulverizată nu poate fi utilizată pentru reparații. Reabilitarea adânciturilor mari prin chit de poliester
nu este recomandată.

8.1 Repararea defecțiunilor mecanice (retușare)
Procedura următoare se recomandă pentru repararea defecțiunilor mecanice
• curățarea locală a zonei defecte a plăcii metalice, frecând cu alcool,
• înainte de utilizare, vopseaua de reparare se va amesteca bine (PUR din 2 componente) în raportul 		
prescris de componentă A și B,
• stratul se va aplica pe o suprafață curată și uscată, în cea mai bună nuanță posibilă a plăcii metalice.
Utilizați o pensulă școlară subțire pentru aplicarea stratului.
Un strat de vopsea este suficient în cazul defecțiunilor mecanice ale stratului de acoperire. Dacă stratul este
deteriorat până la stratul de zinc sau materialul de bază, se recomandă aplicarea unui alt strat de vopsea după
uscarea completă a primului.
Stratul de reparare trebuie să fie cât mai apropiat de nuanța plăcii metalice prevopsite.
Vopseaua trebuie aplicată pentru a acoperi în întregime defecțiunea, respectiv reparația. Pentru nuanțele fără
acoperire perfectă, se recomandă două straturi de vopsea de acoperire.

Strat de reparație: poliuretan din 2 componente, semimat, 30GU
REZISTOL EMAJL 2k PUR, nuanță în conformitate cu diagrama de culori RAL, respectiv o mostră de placă
metalică, Helios
INTERTHANE 990 SG, nuanță în conformitate cu RAL, respectiv o mostră de placă metalică, International
Hempathanne 55210, nuanță în conformitate cu RAL, respectiv o mostră de placă metalică, Hempel Hardtop
AS, nuanță în conformitate cu RAL, respectiv o mostră de placă metalică, Jotun
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Parametri de lucru:
• Temperatura aerului:
min.: +10 până la +25 ˚C
• Umiditatea rel. a aerului: max.: 80%
• Temperatura suprafeței trebuie să fie cu min. 3 °C deasupra punctului de rouă.
Condițiile de lucru trebuie să fie asigurate pe perioada aplicării vopselei de reparare și pe perioada de uscare.

8.2 Defecțiuni mecanice ale suprafețelor corodate
În cazul în care coroziunea a apărut deja pe placa metalică prevopsită din cauza unei defecțiuni mecanice prea
adânci și nereparate la timp, este necesar să îndepărtați produșii de coroziune. Puteți utiliza bucăți de material
abraziv. Aplicați inițial stratul de grund cu pigmenți anticorozivi pe suprafețele curățate local. Se recomandă
utilizarea unui strat de grund epoxidic din 2 componente. Aplicați un strat superior pe suprafața uscată a
grundului. Același tip poate fi utilizat și pentru reabilitarea defecțiunilor mecanice menționate la punctul 8.1.
Stratul de acoperire superior trebuie să fie cât mai apropiat de nuanța plăcii metalice prevopsite.
Vopseaua trebuie aplicată pentru a acoperi în întregime defecțiunea, respectiv reparația. Pentru nuanțele
fără acoperire perfectă, se recomandă două straturi de vopsea de acoperire. Utilizați o pensulă subțire pentru
aplicarea straturilor.
Condițiile de lucru descrise în informațiile tehnice ale straturilor aplicate trebuie să fie respectate pe durata
lucrărilor.
Reabilitarea trebuie limitată la o suprafață cât mai mică posibil. În cazul reabilitării locale, poate apărea în
timp o diferență în nuanța stratului de reparare față de cea a plăcii metalice prevopsite.
Instrucțiunile au caracter informativ.
Contractantul care efectuează reabilitarea este în întregime responsabil pentru garantarea rezultatelor
reabilitării.
Toate celelalte informații suplimentare se pot obține de la departamentul de service Trimo.
TRIMO Servis
Prijateljeva 12
8210 Trebnje
Tel.: +386 7 34 60 383
Fax.: +386 7 34 60 340
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Anexa 1: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul SNV Trimoterm
INSPECȚIE

PANOURI ȘI PLĂCI
ELEMENTE METALICE

DEPUNERI ÎN JGHEABURI
ȘI DOLII

FIXAREA ȘI ETANȘAREA
DEFORMAREA
MATERIALULUI

NEREGULARITĂȚI

CONSECINȚE

MĂSURI

DEPUNERI
în jurul orificiilor

Apa și murdăria
acumulare; straturile pot
apărea și cauza coroziune,
acțiune capilară. Din
cauza acestui fenomen,
apa curge în spatele
marginilor în instalație și
placa de metal corodează

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei.

MURDĂRIE
(în zonele care nu sunt
spălate de apa de ploaie de ex. Sub locașuri)

Distruge aspectul
instalației și poate cauza
deteriorarea vopselei

Spălare conform
instrucțiunilor
din Secțiunea 7.

MUCEGAI
(Apare rar, însă poate
crește în condiții
excepționale)

Distruge aspectul,
corodează, reduce
protecția, duce la o
igienă deficitară

Zona trebuie spălată și
protejată cu o substanță
anti mucegai

DETERIORARE
MECANICĂ
(necorodat, corodat)

narušavaju izgled zgrade,
skraćuju životni vijek
objekta

Procedurile sunt
descrise în Secțiunea 8

PREZENȚA
AȘCHIILOR
(corodate)

Acestea pot coroda și
lăsa pete pe suprafețele
plăcilor metalice metalice.
Mersul pe acoperiș
acoperit cu așchii duce la
deteriorări suplimentare.

Îndepărtare imediată după
apariție, procedurile sunt
descrise în Secțiunea 6.1.

JGHEABURI ÎNFUNDATE

Apa și murdăria se
acumulează, straturile pot
apărea și cauza coroziune

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei, dacă
este necesar.

ACOPERIȘ DIN CAUZA
INFLUENȚELOR EXTERNE
(cauzează scurgeri la
garnituri sub șuruburi și
deformarea materialului
de etanșare)

Obstacolele pot cauza
pătrunderea apei în
instalație

Îndepărtarea depunerilor.

DEFORMACIJA KROVA
ZBOG VANJSKIH
UTJECAJA(uzrokuje
labavost brtvi pod vijcima
i deformaciju brtvenog
materijala)

Scurgerile pot fi motivul
penetrării apei în
instalație și coroziunii în
panou

Strângerea șuruburilor,
înlocuirea șuruburilor și
a garniturilor, înlocuirea
materialului de etanșare

* Inspectarea se face cel puțin o dată pe an, respectiv în conformitate cu planul de întreținere al utilizatorului instalației
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Anexa 2: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul FTV Trimoterm
INSPECȚIE

PANOURI ȘI
PLĂCI METALICE
ELEMENTE

MATERIAL DE
FIXARE ȘI
ETANȘARE

NEREGULARITĂȚI

CONSECINȚE

MĂSURI

MURDĂRIE
(în zonele ce nu sunt
spălate de apă de ploaie,
de ex.sub locașuri)

Distruge aspectul
instalației și poate cauza
deteriorarea vopselei

Spălarea zonelor conform
descrierii din Secțiunea 7.

MUCEGAI
(Apare rar, dar poate
crește în condiții
excepționale)

Distruge aspectul,
corodează, reduce
protecția, duce la o igienă
precară

Spălarea zonelor și
protejarea prin agent antimucegai

DETERIORAREA
MECANICĂ (necorodat,
corodat)

Distruge aspectul
instalației, corodează,
reduce durata de viață a
instalației

Procedurile sunt descrise
în Secțiunea 8.

PREZENȚA AȘCHII
(corodat)

Acestea pot coroda și
lăsa pete pe suprafețele
plăcilor metalice metalice.

Acestea trebuie
îndepărtate îndată ce
apar. Procedurile sunt
descrise în Secțiunea 6.1

DEFORMAREA DIN
CAUZA INFLUENȚELOR
EXTERNE
(duce la scurgeri ale
garniturilor sub șuruburi)

Scurgerile pot fi motivul
pentru pătrunderea apei
în instalație și coroziunea
în panou

Strângerea șuruburilor,
înlocuirea șuruburilor a
garniturilor, înlocuirea
materialului de etanșare

* Inspectarea se face cel puțin o dată pe an, respectiv în conformitate cu planul de întreținere al utilizatorului instalației
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Anexa 3: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul Trimoterm
INSPECȚIE

NEREGULARITĂȚI

CONSECINȚE

MĂSURI

DEPUNERI
în jurul orificiilor

Apa și murdăria se
acumulează, straturile pot
apărea și cauza coroziune

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei.

MURDĂRIE
(în zonele ce sunt nu sunt
spălate de apă de ploaie,
de ex. Sub locașuri)

Distruge Aspectul clădirii
și poate cauzadeteriorarea
vopselei

Spălarea zonei conform
instrucțiunilor descrise în
Secțiunea 7

MUCEGAI
(Apare rar, însă poate
crește în condiții
excepționale)

Distruge aspectul,
corodează, reduce
protecția, duce la o igienă
precară

Spălarea zonei și
protejarea cu un agent
anti-mucegai

DETERIORAREA
MECANICĂ (necorodat,
corodat)

Distruge Aspectul
instalației, corodează și
reduce durata de viață a
instalației.

Procedurile sunt descrise
în Secțiunea 8.

PREZENȚA AȘCHII
(corodat)

Acestea pot coroda și
lăsa pete pe suprafețele
plăcilor metalice. Mersul
pe acoperiș acoperit cu
așchii duce la pagube
suplimentare

Acestea trebuie
îndepărtate îndată ce
apar. Procedurile sunt
descrise în Secțiunea 6.1.

DEPUNERI
JGHEABURI ȘI
DOLII

Apa și murdăria se
acumulează, straturile pot
apărea și cauza coroziune

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei, dacă
este necesar.

JGHEABURI ÎNFUNDATE

Obstacolele pot cauza
pătrunderea apei în
instalație

Îndepărtarea depunerilor.

INSPECTAREA
ETANȘEITĂȚII FIXAREA
ȘI CORODAREA
METALICE

SLAB/SCURGERI
ETANȘEITATEA
PANOURILOR ȘI A
PLĂCILOR ȘURUBURILOR

Scurgerile pot fi motivul
pentru pătrunderea apei
în instalație și pot cauza
coroziune în panou

Strângerea șuruburilor,
înlocuirea șuruburilor și
a garniturilor, înlocuirea
materialului de etanșare

PANOURI ȘI PLĂCI
ELEMENTE METALICE

* Inspectarea se face cel puțin o dată pe an, respectiv în conformitate cu planul de întreținere al utilizatorului instalației
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Anexa 4: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul de elemente Qbiss One
INSPECȚIE

ELEMENTE QBISS One

JGHEABURI ȘI DOLII

INSPECTAREA
ETANȘEITATEA
ȘI CORODAREA
ȘURUBURILOR

NEREGULARITĂȚI

CONSECINȚE

MĂSURI

DEPUNERI
în jurul orificiilor

Apa și murdăria se
acumulează, straturile pot
apărea și cauza coroziune

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei, dacă
este necesar.

MURDĂRIE
(în zonele ce nu sunt
spălate de apă de ploaie,
de ex. Sub locașuri)

Distruge aspectul
instalației și poate cauza
deteriorarea vopselei

Spălarea zonei conform
instrucțiunilor descrise în
Secțiunea 7.

DETERIORARE
MECANICĂ
(necorodat, corodat)

Distruge aspectul
instalației, corodează,
reduce durata de viață a
instalației

Procedurile sunt descrise
în Secțiunea 8.

PREZENȚA AȘCHIILOR
(corodat)

Acestea pot coroda și
lăsa pete pe suprafețele
plăcilor metalice. Mersul
pe acoperiș acoperit cu
așchii duce la pagube
suplimentare.

Acestea trebuie
îndepărtate îndată ce
apar. Procedurile sunt
descrise în Secțiunea 6.1.

DEPUNERI

Apa și murdăria se
acumulează, straturile pot
apărea și cauza coroziune

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei, dacă
este necesar.

JGHEABURI ÎNFUNDATE

Obstacolele pot cauza
pătrunderea apei în
instalație

Îndepărtarea depunerilor.

SCURGEREA FIXAREA
PANOURILOR ȘI A
PLĂCILOR METALICE

Scurgerile pot fi motivul
pentru pătrunderea apei
în instalație și corodarea
în panou

Strângerea șuruburilor,
înlocuirea șuruburilor și
a garniturilor, înlocuirea
materialului de etanșare)

* Inspectarea se face cel puțin o dată pe an, respectiv în conformitate cu planul de întreținere al utilizatorului instalației
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Anexa 5: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul CONTAINER
INSPECȚIE

PANOURI

JGHEABURI ȘI
CONDUCTE DE
SCURGERE

ELEMENTE DE COLȚ

NEREGULARITĂȚI

CONSECINȚE

MĂSURI

MURDĂRIE
(în zonele ce nu sunt
spălate de apă de ploaie,
de ex. sub locașuri)

Distruge Aspectul
instalației și poate cauza
deteriorarea vopselei

Spălarea zonelor conform
instrucțiunilor descrise în
Secțiunea 7.

MUCEGAI
(Apare rar, dar poate
crește în condiții
excepționale)

Distruge aspectul,
corodează, reduce
protecția, duce la o igienă
deficitară

Spălarea zonei (Secțiunea
7) Și protejarea prin agent
anti-mucegai

DETERIORARE
MECANICĂ (necorodat,
corodat)

Distruge aspectul
instalației, corodează,
reduce durata de viață a
instalației

Procedurile Sunt descrise
în Secțiunea 8. (Un
recipient de 0,25 kg cu
vopsea este inclus).

PREZENȚA AȘCHIILOR
(corodat)

Acestea pot coroda și lăsa
pete pesuprafețele plăcilor
metalice

Acestea Trebuie
îndepărtate îndată ce
apar. Procedurile sunt
descrise în Secțiunea 6.1.

DEPUNERI

Apa și murdăria se
acumulează, straturile pot
apărea și cauza coroziune

JGHEABURI ÎNFUNDATE

Obstacolele pot cauza
pătrunderea apei în
container

APĂ ÎNGHEȚATĂ ÎN
ELEMENTE DE COLȚ

Îndepărtarea depunerilor
și spălarea zonei, dacă
este necesar.

Îndepărtarea Gheții

*Inspectarea se face cel puțin de două ori pe an, respectiv în conformitate cu planul de întreținere al utilizatorului instalației
**Instrucțiuni detaliate despre utilizarea și întreținerea containerelor Trimo sunt atașate la produs.

Anexa 6: Tabel de activități de inspecție anuală regulată la sistemul CLEAN ROOM
INSPECȚIE

PANOURI

NEREGULARITĂȚI

CONSECINȚE

MĂSURI

MURDĂRIE
(pe chit de etanșare)

Distruge Aspectul
instalației și poate cauza
deteriorarea vopselei

Spălarea zonei conform
instrucțiunilor descrise în
Secțiunea 7.

CHIT DE ETANȘARE
ÎNDEPĂRTATE
(între panouri pe rotunjiri)

Lipsa etanșeității în timpul
spălării suprafeței

Îndepărtarea celui existent
și instalarea unui nou chit
de etanșare pe o suprafață
curată și uscată

DETERIORARE MECANICĂ
(necorodat, corodat)

Distruge Aspectul
instalației, corodează,
reduce durata de viață a
instalației

Reabilitarea zonelor
neetanșe minore prin chit
de etanșare și a zonelor
mari prin lipirea de petice
de plăci metalice

* Inspectarea se face cel puțin o dată pe an, respectiv în conformitate cu planul de întreținere al utilizatorului instalației, împreună cu 		
sistemele FTV și SNV.
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