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Wstęp
Instrukcja jest przeznaczona do kontroli i konserwacji paneli Trimoterm, Trimoval, elementów Qbiss One
oraz elementów blacharki dachowej, które są wyprodukowane z ocynkowanej w wysokiej temperaturze blachy
metalowej malowanej organicznymi powłokami ochronnymi coil coating. Powłoki gwarantują odporność i
estetyczny wygląd poszczególnych elementów, jak również całości obiektu.
Zarządca lub użytkownik obiektu musi wraz z odpowiednio kwalifikowanymi osobami wszystkie elementy
konstrukcyjne regularnie sprawdzać, konserwować i dbać o oczyszczanie w ramach regularnych prac
konserwacyjnych. Kontrola jest obowiązkowa co najmniej 1 x w roku, w przypadku niesprzyjającego środowiska
nawet częściej. Zalecamy też zawrzeć umowę dot. konserwacji budynku z kwalifikowanym wykonawcą.
W tabeli na końcu dokumentu jest wprowadzona lista koniecznych czynności podczas kontroli obiektu, instrukcja
w przypadku napraw uszkodzeń, mycie paneli dachowych i elewacyjnych oraz inne informacje dot. konserwacji.
W przypadku jakichkolwiek pytań w związku z kontrolą i konserwacją ocynkowanej w wysokiej temperaturze
blachy metalowej, jednostronnie malowanej oraz elementów elewacyjnych Trimoterm prosimy państwa o
zwrócenie się do serwisu Trimo.
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Ochrona elementów Trimo
Panele Trimo składają się z wypełnienia (wełny mineralnej) i pokrycia wykonanego z ocynkowanej malowanej
blachy stalowej.
Blacha stalowa jest najpierw ocynkowana w wysokiej temperaturze (zazwyczaj 275 g/m2 ) według EN 10346 i
dodatkowo chroniona organiczną powłoką malowaną według technologii »coil-coating« (EN 10169).
Na blasze stalowej są zastosowane następujące podstawowe rodzaje powłok organicznych – warstw ochronnych
blachy
• na bazie poliestru SP,
• na bazie poli fluorku winylidenu PVDF,
• na bazie poliuretanu PUR
• na bazie polichlorku winylu PVC, powłoce malowanej lub folii w grubszych warstwach
Poszczególne rodzaje ochrony organicznej z podstawowymi właściwościami są wprowadzone w tabeli nr 1.
Tabela 1: Podstawowe właściwości poszczególnych rodzajów malowanych warstw organicznych

TYP ANTYKOROZYJNEJ OCHRONY
BALCHY

SP

SP

PVDF PVDF+

PUR

PVC(P)

PVC+F

Oznaczenie system antykorozyjnego
[EN ISO 12944-2]

II

III

III

III

III

III

III

Grubość warstwy (mikrony) [EN 13523-1]

15

25

25

35

50

175-200

120-200

Opór cieplny (°C)

70

80

110

110

110

70

70

UV opór [EN 101698/tablica 8]

—

Ruv3

Ruv4

Ruv4

Ruv4

Ruv2

—

Wytrzymałośś na zginanie

••

••

•••

••••

••••

••••

••••

Odporność na plamy

••

•••

••••

••••

••••

••

••••

Legenda:
•••• Odpowiedni bez zastrzeżeń ••• Bardzo odpowiedni •• Odpowiedni • Można zastosować w pewnych kryteriach
/ kontakt z Trimo - niestosować
Podczas czyszczenie nie może dojść do ochłodzenia do Temperatury punktu rosy. W odwrotnym wypadku pojawi się
kondensat.patrz tabela: Przykład temperatury punktu rosy Przy danej temperaturze otoczenia i temp. względnej. W
przypadku ochłodzenia dopuszczalna temperature robocza minimum 3 °C powyżej temperatury punktu rosy.
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2.1 Informacje w jaki sposób zapobiegać uszkodzeniu produktów
Należy przestrzegać również instrukcje użytkowania paneli, żeby zapobiec ich mechanicznemu uszkodzeniu.
W przypadku dodatkowego cięcia paneli lub elementów są dozwolone wyłącznie nożyce i piły, które nie nagrzewają
miejsc cięcia do wysokiej temperatury – w przeciwnym razie antykorozyjna ochrona bezpośrednio przy miejscu
cięcia zostanie zniszczona. Dlatego zastosowanie różnych szlifierek kątowych w tym celu jest wzbronione!
Podczas wiercenia i nitowania wszystkich krawędzi należy między wiertarkę i panel elewacyjny założyć ochronę
(np. karton), żeby zapobiec dodatkowemu mechanicznemu uszkodzeniu i odpryskiwaniu odłamków na malowaną
cienką blachę.
W pobliżu paneli jest wzbroniona jakakolwiek praca, podczas której odpryskują gorące odłamki (np. spawanie,
cięcie...). W przypadku dodatkowych prac w bezpośredniej bliskości (np. betonowanie, tynkowanie, asfaltowanie i
podobne) należy panele odpowiednio okryć.
Jakiekolwiek znakowanie lub cięcie gwoździami lub innymi ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić się
górną warstwę jest wzbronione.
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Regularny przegląd roczny
Celem przeglądu jest usunięcie ewentualnych uszkodzeń w czasie korzystania z obiektu.
Obiekt składający się z elementów elewacyjnych, dachowych i pozostałych akcesoriów może być narażony
na wahania temperatury i bardzo różne warunki klimatyczne. Dlatego regularna konserwacja ma dla długiej
żywotności obiektu duże znaczenie.
Zgodnie z dobrą praktyką należy minimum raz w roku przeprowadzić przegląd paneli i pozostałych elementów i
części konstrukcyjnych obiektu.
Szczególnie starannie należy w ramach przeglądu sprawdzić:
• Miejsca, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia, sadze, kondensat i woda,
• Czyszczenie wlotów, powierzchni wklęsłych i rynien,
• Dokręcenie wszystkich elementów konstrukcyjnych do konstrukcji,
• Przegląd wszystkich uszczelnień na obiekcie.
W załącznikach 1-6 na końcu dokumentu są w tabelach wprowadzone czynności regularnego przeglądu rocznego
systemu:
ZAŁĄCZNIK 1: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu Trimoterm SNV,
ZAŁĄCZNIK 2: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu Trimoterm FTV,
ZAŁĄCZNIK 3: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu Trimoval,
ZAŁĄCZNIK 4: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu elementów Qbiss,
ZAŁĄCZNIK 5: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego CZYSTYCH MIEJSC,
ZAŁĄCZNIK 6: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego KONTENERÓW.
Regularne przeglądy i udokumentowane protokoły o kontrolach są warunkiem zastosowania prawa do
gwarancji w terminie gwarancji. Dostawca zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej reklamacji, o ile
okaże się, że jest skutkiem braku konserwacji.
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Kontrola dokręcenia wszystkich elementów konstrukcyjnych
Stan śrub najprościej sprawdzić w ten sposób, że w różnych częściach obiektu odkręci się kilka losowo
wybranych śrub. Szczególnie starannie należy sprawdzić stan uszczelnienia, szew uszczelnienia i element
mocujący i ewentualną korozję na śrubie. Uszczelka powinna być dobrze dociśnięta do blachy, żeby została
zapewniona szczelność połączenia. Izolacja w panelach po czasie łatwo się skurczy, co jest przyczyną szczeliny
między uszczelką i panelem, dlatego należy śruby regularnie sprawdzać. Odkręcone śruby należy odpowiednio
przymocować, już zardzewiałe śruby i stare uszczelki wymienić.

2
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Przegląd wszystkich uszczelek
Należy sprawdzić stan wszystkich uszczelek w obiekcie, żeby zagwarantować długoterminową potrzebną hydro
izolację i szczelność obiektu. Wszystkie uszkodzone i stare uszczelki należy wymienić za nowe.
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Czyszczenie
Produkty Trimo są podczas stosowania narażone na różne zanieczyszczenia powierzchni przez zanieczyszczone
powietrze i stałe wysokie promieniowanie UV.
W niektórych środowiskach takich jak sfery przemysłowe lub sfery w pobliżu dróg zanieczyszczenie jest szybsze
i większe.
Obecność zanieczyszczeń i powierzchniowych brudów nie uszkadza tylko wyglądu powierzchni, ale może mieć
wpływ także na uszkodzenie ochronnej warstwy malowanej i po dłuższym czasie uszkodzenie podstawowego
materiału.
Szczególnie zły wpływ na organiczne warstwy malowania mają zanieczyszczenia w powietrzu, emisje związków
siarki, chloru, azotu, które są rozpuszczalne w wodzie i powodują uszkodzenia malowanej warstwy ochronnej
blachy i tym samym obniżają żywotność ochrony antykorozyjnej.
Żeby osiągnąć jak najdłuższą żywotność ocynkowanej malowanej blachy, jest ważne regularne usuwanie brudu
z powierzchni.
Szczególnie konieczna jest regularna kontrola i natychmiastowa naprawa wszystkich uszkodzeń koło
wypustów i kominów z powodu negatywnych wpływów gazów kominowych i gorących sadzy.
Wszystkie czyszczenia obiektu mogą realizować także serwisy świadczące sprzątanie. Informacja o osobie
kontaktowej można nabyć w serwisie Trimo.

6.1 Usuwanie drobnych części metalowych
Drobne metalowe części, które powstały w wyniku cięcia i wiercenia, bardzo łatwo powodują mechaniczne i
widoczne uszkodzenia na organicznej warstwie malowanej. Należy je jak najwcześniej usunąć z powierzchni
paneli lub najpóźniej po ukończeniu pracy dziennej. Do usuwania można zastosować miękkie miotełki lub
odkurzacz. Zalecamy skorzystać z urządzenia, które jest wyposażone w ssawki do odkurzania powstałych
cząstek odpadów.
Bardzo niebezpieczne są gorące odłamki metalowe spadające na powierzchnię blachy – mogą głęboko
spenetrować powierzchnię malowanej warstwy ochronnej i spowodować trwałe uszkodzenia. Zalecamy
obowiązkową ochronę powierzchni blachy przed wpływem gorących odłamków.
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Mycie
Mycie wszystkich miejsc obiektu zalecamy minimum 1 x w roku.
Mycie ciśnieniowe (Kercher, Wap) z uwzględnieniem parametrów:
• temperatura wody do mycia: max. 60 °C,
• ciśnienie strumienia wody: do 10 bar,
• roztwór alkalicznego środka do mycia, koncentracja do max. 10 %
• PH roztworu: min. 6 do max. 9 – dla warstwy organicznej poliester (SP, PUR)
• PH roztworu: min. 4 do max. 9 – dla warstwy organicznej plastisol (PVC) i
• PH roztworu: min. 4 do max. 9 – dla warstwy organicznej polifluorku winylidenu (PVDF)
Kompletną powierzchnię paneli Trimoterm (elewacja, dach) należy umyć roztworem alkalicznego środka do
mycia z zalecaną koncentracją. Po umyciu środkiem czyszczącym całą powierzchnię należy opłukać czystą
wodą. Płukać należy zawsze z góry w dół, żeby środek do czyszczenia został zupełnie usunięty.
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Zastosowanie zbyt silnych lub nie odpowiednich środków do czyszczenia uszkadza malowaną warstwę.
Po opłukaniu czystą wodą należy mokrą powierzchnię osuszyć miękką suchą szmatą.
Należy myć całe powierzchnie paneli tak żeby po czyszczeniu miały jednolity wygląd.
Ścieki, które powstaną podczas czyszczenia, należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot.
tej dziedziny.

7.1 Zalecenia specjalne
W przypadku występowania pleśni powierzchnię należy oczyścić specjalnym roztworem o następującym
składzie:
• Środek do czyszczenia dla gospodarstw domowych - 0,5%
• Fosforan sodowy - 3,0%
• 5% roztwór podchlorynu sodowego - 25,0%
• czysta i świeża woda - 71,5%
• Po umyciu powierzchnię dobrze spłukać strumieniem wody.
Do usuwania plam można zastosować alkohol izopropylowy ( 2n-propanol) lub alkoholowy środek oczyszczający
(INCIDIN, producent Ecolab d.o.o. lub mineralne środki oczyszczające na bazie węglowodorów (white spirit,
Tessarol). Polecamy najpierw przeprowadzić test na mniejszej powierzchni. O ile plama zostanie usunięta
należy powierzchnię dobrze opłukać czystą wodą.

7.2 Uwagi
Powierzchni paneli nie można czyścić podczas bardzo słonecznej pogody lub na bardzo rozgrzanej blasze gdy
produkty są wystawione na stałe działanie słońca.
Podczas czyszczenia malowanych powierzchni jest wzbronione stosowanie rozpuszczalników organicznych i
szorstkich środków czyszczących lub szczotek.
Podczas czyszczenia i szorowania powierzchni należy postępować ostrożnie, ponieważ można uszkodzić
malowaną warstwę ochronną. Na czyszczenie są szczególnie wrażliwe odcienie ciemne i metaliczne.
Plamy od asfaltu należy bezzwłocznie usunąć Tessarolem lub benzyną lakową a plamy od betonu wilgotną
szmatką bezpośrednio po ich powstaniu!
Ważne: Każda interwencja w stosunku do elewacji lub dachu powodująca przecięcie warstwy ochronnej
(robienie otworów, montaż akcesoriów, …) bez zgody Trimo powoduje wygaśnięcie terminu gwarancji.

środek czyszczący
INCIDIN LIQUID
Dostawca Ecolab d.o.o..
Vajngerlova 4, p.p. 1007
Sl - 2001 Maribor
Telefon: + (0) 2 42 93 100
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Mineralny środek czyszczący:
TESSAROL
producent: HELIOS d.o.o.
Količevo 65,1230 Domžale, SLO
Telefon: ++386 (01) 7213-007
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Procedura oczyszczania mechanicznego uszkodzenia powłoki organicznej
Należy ocenić zasięg mechanicznych uszkodzeń i na podstawie tego wybrać najbardziej odpowiednie
postępowanie.
W przypadku mniejszych uszkodzeń mechanicznych powłoki wystarczy zrobić naprawę „touch up” której
instrukcja jest opisana w tym rozdziale (również jest załączona instrukcja zastosowania farby korygującej).
Wymiana panelu jest rekomendowana jeśli uszkodzenia są większe i nie można usunąć ich opisanym sposobem.
Wszelkie ewentualne naprawy z użyciem farb należy konsultować osobno dla poszczególnych obiektów.
Wszelkie działania muszą być prowadzone przy współpracy z serwisem firmy Trimo.
Zalecamy bezpośrednie naprawy mechanicznych uszkodzeń, dopóki są jeszcze świeże i czyste, ponieważ
naprawa jest wtedy szybka i prosta.
Jeśli uszkodzenie mechaniczne nie zostanie usunięte natychmiast po jego powstaniu, powoduje to zły wygląd
powierzchni i skraca żywotność blachy.
Po dłuższym czasie naprawy uszkodzeń mechanicznych są o wiele trudniejsze i wynik nie musi być bardzo
efektywny ponieważ w międzyczasie może powstać korozja i różnica wizualna w odcieniu malowanej warstwy
blachy.
Nie można do napraw stosować farb w aerosolu. Usuwanie większych odarć szpachlówką poliestrową nie jest
zalecane.

8.1 Naprawa uszkodzeń mechanicznych (touch up)
Do naprawy uszkodzeń mechanicznych zalecamy:
• Uszkodzone miejsce na blasze lokalnie oczyścić alkoholem,
• Farbę do korekty (2 k PUR) przed zastosowaniem dobrze zamieszać w zalecanym stosunku składnika A 		
oraz składnika B i
• na czyste i suche miejsce zastosować powłokę w najlepszym możliwym odcieniu blachy.
Do aplikacji polecamy zastosować cienki pędzel.
W przypadku uszkodzeń mechanicznych tylko na malowanej warstwie ochronnej wystarczy jedna powłoka
kryjąca farby. W przypadku uszkodzenia do warstwy cynku lub materiału podstawowego zalecamy, żeby została
naniesiona jeszcze jedna warstwa po tym jak pierwsza już wyschnie.
Powłoka korygująca musi być dopasowana kolorem do koloru malowanej warstwy ochronnej możliwie jak
najstaranniej.
Farbę należy nanieść do zupełnego pokrycia. Dla odcieni, które mają gorsze właściwości osłaniające, polecamy
aby powłoka została naniesiona w dwu warstwach.

Powłoka korygująca: 2 składnikowy poliuretan, półmat, 30GU
REZISTOL EMAJL 2k PUR, odcień według Ral ewent. Próbki blachy, Helios
INTERTHANE 990 SG, odcień według Ral ewent. Próbki blachy, International
Hempathanne 55210, odcień według Ral ewent. Próbki blachy, Hempel
Hardtop AS, odcień według Ral ewent. Próbki blachy, Jotun
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Parametry robocze:
• Temperatura powietrza: min.: +10 do +25 ˚C
• Wilgotność powietrza: max.: 80%
• Temperatura powierzchni musi być min 3 °C nad punktem rosy
Warunki robocze muszą być zapewnione przez czas aplikacji powłoki korygującej i przez czas schnięcia.

8.2 Mechaniczne uszkodzenia powierzchni - korozja
Jeżeli na blasze z malowaną warstwą już pojawiła się korozja z powodu zbyt dużych i głębokich uszkodzeń, które
nie zostały usunięte, należy najpierw dokładnie usunąć produkty korozji. -możemy zastosować odpowiednie
ścierki. Na lokalnie oczyszczoną powierzchnię najpierw nanosimy powłokę podstawową, która zawiera pigmenty
antykorozyjne. Zalecamy używać 2K podkład epoksydowy. Na suchą powierzchnię powłoki podstawowej należy
jeszcze zastosować warstwę wierzchnią. Stosujemy taki sam typ jak do usunięcia uszkodzeń mechanicznych
w punkcie 8.1.
Powłoka wierzchnia musi być kolorystycznie jak najlepiej dopasowana do odcienia malowanej blachy.
Farbę należy nanieść do zupełnego pokrycia. Dla odcieni, które mają gorsze właściwości kryjące, polecamy,
żeby powłoka wierzchnia została stosowana w dwu warstwach. Do aplikacji stosuje się cienki pędzel.
Podczas realizacji musimy przestrzegać wskazanych warunków roboczych, które są wprowadzone w
informacjach technicznych stosowanych farb.
Usunięcie musi być ograniczone do jak najmniejszej powierzchni. W przypadku miejscowych usunięć może po
czasie dojść do powstania różnicy wzrokowej odcienia farby i odcienia warstwy malowanej blachy.
Instrukcja ma charakter informacyjny.
Gwarancja na naprawę leży po stronie firmy ją realizującej.
Po inne dodatkowe instrukcje należy zwrócić się do serwisu firmy Trimo.
TRIMO Servis
Prijateljeva 12
8210 Trebnje
Tel.: +386 7 34 60 383
Fax.: +386 7 34 60 340
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Załącznik 1: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu Trimoterm SNV
KONTROLA

PANELI ORAZ
ELEMENTÓW BLACHARKI
DACHOWEJ

RYNNY I POWIERZCHNIE
WKLĘSŁE

MATERIAŁY MOCUJĄCE I
USZCZELNIAJĄCE

PROBLEMY

KONSEKWENCJE

DZIAŁANIA

MUŁ
w perforacjach

Zatrzymuje wodę i brud,
z powodu czego powstają
warstwy powodujące
korozję,
Napięcie kapilarne w
wyniku czego zacieka
woda za krawędzie do
obiektu i blacha niszczy
się.

Usuń muł, miejsce umyj.

BRUDY
(w miejscach gdzie
nie opłukuje ich woda
deszczowa, np. pod
gzymsami)

Psuje wygląd budynku
i może spowodować
uszkodzenia blachy.

Umyj, jak jest opisane w
rozdziale 7.

PLEŚŃ
(pojawia się rzadko, w
specyficznych warunkach
może się rozrastać)

Psuje wygląd, koroduje,
niszczenie ochrony, słaba
higiena.

Miejsce umyj i zastosuj
środek przeciw pleśni.

USZKODZENIA
MECHANICZNE
(niekorodowane,
korodowane)

Psuje wygląd budynku,
koroduje, skraca
żywotność obiektu.

Postępowanie opisane w
rozdziale 8.

WYSTĘPOWANIE
ODŁAMKóW
(skorodowanych)

Korodują na powierzchni
blachy i zostawiają plamy.
Chodzenie po odłamkach
na pokryciu powoduje
uszkodzenia.

Usunąć bezpośrednio po
powstaniu, postępowanie
opisane w rozdziale 6.1.

MUŁY

Zatrzymują wodę i brud,
z powodu czego powstają
osady, które mogą
spowodować korozję.

Usuń osady, i o ile jest to
potrzebne, miejsce umyj.

ZAPCHANE RYNNY

Przeszkody mogą
spowodować wciekanie
wody do budynku.

Usuń osady.

DEFORMACJE DACHU
Z POWODU DZIAŁAŃ
ZEWNĘTRZNYCH
(powoduje nieszczelność
uszczelek pod śrubami i
deformacje materiałów
uszczelniających )

Nieszczelność może być
przyczyną przenikania
wody do obiektu i korozji w
panelu.

Dokręcanie śrub,
wymiana śrub i uszczelek,
wymiana materiałów
uszczelniających.

* Realizuje się min. 1 x /rok lub według planu konserwacji użytkownika obiektu.
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Załącznik 2: Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu Trimoterm FTV
KONTROLA

PANELI i ELEMENTÓW
BLACHARKI DACHOWEJ

PROBLEMY

KONSEKWENCJE

DZIAŁANIA

BRUD
(w miejscach, gdzie
nie opłukuje ich woda
deszczowa, np. pod
gzymsami)

Psuje wygląd budynku
i może spowodować
uszkodzenia farby.

Umyj, jak jest opisane w
rozdziale 7.

PLEŚŃ
(Pojawia się rzadko, w
szczególnych warunkach
może się rozrastać )

Psuje wygląd, koroduje,
niszczenie ochrony, słaba
higiena.

Miejsce umyj i zastosuj
środek przeciw pleśni.

USZKODZENIA
MECHANICZNE
(nieskorodowane,
skorodowane)

Psują wygląd budynku,
korodują, skracają
żywotność obiektu.

Postępowanie opisane w
rozdziale 8.

OBECNOŚĆ ODŁAMKÓW
(skorodowanych)

Korodują i na powierzchni
blachy powodują plamy.
Chodzenie po odłamkach
na pokryciu powoduje
uszkodzenia.

Usunąć bezpośrednio po
powstaniu, postępowanie
opisane w rozdziale 6.1.

DEFORMACJE Z
POWODU WPŁYWÓW
ZEWNĘTRZNYCH

Nieszczelność może być
powodem przenikania
wody do obiektu i korozji w
panelu.

Dokręcenie śrub,
wymiana śrub i uszczelek,
wymiana materiału
uszczelniającego.

(powoduje nieszczelność
uszczelek pod śrubami)

* Realizuje się min. 1 x /rok lub według planu konserwacji użytkownika obiektu.
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Załącznik 3 : Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu Trimoval
KONTROLA

PANELI I ELEMANTÓW
BLACHARKI DACHOWEJ

Rynny i powierzchnie
wklęsłe

KONTROLA SZCZELNOŚCI
MOCOWANIA I KOROZJA
ŚRUB

PROBLEMY

KONSEKWENCJE

DZIAŁANIA

MUŁ
W perforacjach

Zatrzymują wodę i brud,
z powodu czego powstają
osady, które mogą
spowodować korozję.

Usuń osady, miejsce umyj.

BRUD
(w miejscach, gdzie
nie opłukuje ich woda
deszczowa, np. pod
gzymsami)

Psuje wygląd budynku
i może spowodować
uszkodzenia farby.

Umyj, jak jest opisane w
rozdziale 7

PLEŚŃ
(Pojawia się rzadko, w
szczególnych warunkach
może się rozrastać )

Psuje wygląd, koroduje,
niszczenie ochrony, słaba
higiena.

Miejsce umyj i zastosuj
środek przeciwko pleśni.

USZKODZENIA
MECHANICZNE
(nieskorodowane,
skorodowane)

Psują wygląd budynku,
korodują, skracają
żywotność obiektu.

Postępowanie opisane w
rozdziale 8.

OBECNOŚĆ ODŁAMKÓW
(skorodowanych)

Korodują i na powierzchni
blachy powodują plamy.
Chodzenie po odłamkach
na pokryciu powoduje
uszkodzenia.

Usunąć bezpośrednio po
powstaniu, postępowanie
opisane w rozdziale 6.1.

MUŁ

Zatrzymuje wodę i brud,
z powodu czego powstają
osady, które mogą
spowodować korozję.

Usuń osady, i o ile jest to
potrzebne, miejsce umyj.

ZAPCHANE RYNNY

Przeszkody mogą
spowodować wciekanie
wody do budynku.

Usuń osady.

NIESZCZELNOŚĆ
MOCOWANIA PANELI I
BLACH

Nieszczelność może być
powodem przenikania
wody do obiektu i korozji w
panelu.

Dokręcenie śrub,
wymiana śrub i uszczelek,
wymiana materiału
uszczelniającego.

* Realizuje się min. 1 x /rok lub według planu konserwacji użytkownika obiektu.
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Załącznik 4 : Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego systemu elementów Qbiss One
KONTROLA

ELEMENTÓW QBISS

Rynny i powierzchnie
wklęsłe

KONTROLA SZCZELNOŚCI
MOCOWANIA I KOROZJA
ŚRUB

PROBLEMY

KONSEKWENCJE

DZIAŁANIA

MUŁ
na perforacjach

Zatrzymuje wodę i brud,
z powodu czego powstają
osady, które mogą
spowodować korozję.

Usuń osady, miejsce umyj.

BRUD
(w miejscach, gdzie
nie opłukuje ich woda
deszczowa, np. pod
gzymsami)

Psuje wygląd budynku
i może spowodować
uszkodzenia farby.

Umyj, jak jest opisane w
rozdziale 7.

USZKODZENIA
MECHANICZNE
(nieskorodowane,
skorodowane)

Psują wygląd budynku,
korodują, skracają
żywotność obiektu.

Postępowanie opisane w
rozdziale 8.

OBECNOŚĆ ODŁAMKÓW
(skorodowanych)

Korodują i na powierzchni
blachy powodują plamy.
Chodzenie po odłamkach
na pokryciu powoduje
uszkodzenia.

Usunąć bezpośrednio po
powstaniu, postępowanie
opisane w rozdziale 6.1.

MUŁ

Zatrzymuje wodę i brud,
z powodu czego powstają
osady, które mogą
spowodować korozję.

Usuń osady, i o ile jest to
potrzebne, miejsce umyj.

ZAPCHANE RYNNY

Przeszkody mogą
spowodować wciekanie
wody do budynku.

Usuń osady.

NIESZCZELNOŚĆ
MOCOWANIA PANELI I
BLACH

Nieszczelność może być
powodem przenikania
wody do obiektu i korozji w
panelu.

Dokręcenie śrub,
wymiana śrub i uszczelek,
wymiana materiału
uszczelniającego.

* Realizuje się min. 1 x /rok lub według planu konserwacji użytkownika obiektu.
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Załącznik 5 : Tabela czynności regularnego przeglądu rocznego KONTENERÓW
KONTROLA

PANELI

RYNIEN i RUR
SPUSTOWYCH

NAROŻNIKÓW

PROBLEMY

KONSEKWENCJE

DZIAŁANIA

BRUD
(w miejscach, gdzie
nie opłukuje ich woda
deszczowa, np. pod
gzymsami)

Psuje wygląd budynku
i może spowodować
uszkodzenia farby.

Umyj, jak jest opisane w
rozdziale 7.

PLEŚŃ
(Pojawia się rzadko, w
szczególnych warunkach
może się rozrastać)

Psuje wygląd, koroduje,
niszczenie ochrony, słaba
higiena.

Miejsce umyj (roz. 7.) i
aplikuj środek przeciw
pleśni.

USZKODZENIA
MECHANICZNE
(nieskorodowane,
skorodowane)

Psują wygląd budynku,
korodują, skracają
żywotność obiektu.

Postępowanie opisane w
rozdziale 8
(objęto 0,25 kg farby).

OBECNOŚĆ ODŁAMKÓW
(skorodowanych)

Korodują i na powierzchni
blachy powodują plamy.
Chodzenie po odłamkach
na pokryciu powoduje
uszkodzenia.

Usunąć bezpośrednio po
powstaniu, postępowanie
opisane w rozdziale 6.1.

MUŁ

Zatrzymuje wodę i brud,
z powodu czego powstają
osady, które mogą
spowodować korozję.

ZAPCHANE RYNNY

Przeszkody mogą
spowodować wciekanie
wody do kontenerów.

ZLODOWACIAŁA WODA W
NAROŻNIKACH

Usuń osady, a i o ile jest
potrzebne, miejsce umyj.

Usunięcie lodu

* Realizuje się min. 2 x /rok lub według planu konserwacji użytkownika obiektu.
** bardziej szczegółowa instrukcja zastosowania u konserwacji kontenerów Trimo jest załączona do samego produktu

Załącznik 6 : Tabela działań regularnego przeglądu rocznego MIEJSC CZYSTYCH
KONTROLA

PANELI

PROBLEMY

KONSEKWENCJE

DZIAŁANIA

BRUD
(na kitach
uszczelniających)

Psuje wygląd budynku
i może spowodować
uszkodzenia farby.

Umyj, jak jest opisane w
rozdziale 7.

USUNIĘTY KIT
USZCZELNIAJĄCY
(między panelami na
krawędziach okrągłych)

Nie zapewni szczelności
podczas mycia.

Usunąć obecny i na czystą
i suchą powierzchnię
aplikować nowy kit
uszczelniający.

USZKODZENIA
MECHANICZNE
(nieskorodowane,
skorodowane)

Psuja wygląd budynku,
korodują, skracają
żywotność obiektu.

Naprawa mniejszych
nieszczelności kitem
uszczelniającym,
większych nieszczelności
klejeniem blaszanych łat.

* Realizuje się min. 1 x /rok lub według planu konserwacji użytkownika obiektu., wraz z systemem FTV i 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

Informacje zawarte w tych mediach są poufne i mogą być prawnie uprzywilejowane. Są one przeznaczone dla wskazanego adresata (adresatów), a dostęp do niego i korzystanie z niego przez jakąkolwiek inną osobę (osoby) jest
nieautoryzowany. Trimo Group posiada pełne prawa autorskie do informacji i szczegółów podawanych na tym nośniku, dlatego wszelkie niedozwolone odtwarzanie i dystrybucja są surowo zabronione. Dołożono starań, aby informacje/
szczegóły były dokładne, poprawne i kompletne, a nie wprowadzające w błąd, jednak Trimo, w tym jej spółki zależne, nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub informacje, które okazały się wprowadzające w błąd. Informacje / dane na
tym nośniku są przeznaczone wyłącznie do celów ogólnych. Korzystanie z niego odbywa się z własnej inicjatywy i odpowiedzialności za zgodność z lokalnymi przepisami. Wszelkie odchylenia w szczegółach i rozwiązaniach projektowych
są odpowiedzialnością użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające
z zysków, strat wynikających z użycia tego nośnika lub w związku z nim. Wszystkie informacje podawane przez Trimo Group podlegają ciągłym aktualizacjom, a informacje/szczegóły zawarte na tych nośnikach są aktualne w dniu ich
wydania. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie najbardziej aktualnych informacji z Trimo, jeśli informacje/szczegóły są wykorzystywane w projekcie.
Ostatnia wersja tego dokumentu jest dostępna na stronie www.trimo.pl Informacje dotyczące dostawy płyt zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).
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