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1.0 Opis systemu
Qbiss One B to niezależny, termoizolacyjny i ognioodporny modułowy system fasadowy o gładkich powierzchniach
i eleganckim wyglądzie, mający istotną przewagę nad podobnymi wyrobami. Wyroby konkurencyjne zwykle nie
stanowią funkcjonalnej całości i opracowywane są wyłącznie w celu zapewnienia atrakcyjnego wykończenia
elewacji.
System modułowy Qbiss One B jest systemem, w którym elementy fasadowe łączone ze szczeliną cieniową
montowane są na połączonych ze sobą podłużnych i poprzecznych wspornikach, co umożliwia modułową
budowę ścian fasadowych i łatwe tworzenie wymaganych wzorów.
System dysponuje modułami Qbiss One B, dostępnymi w różnych wymiarach i kolorach.

1.1 Metody montażu
Modułowe elementy systemu Qbiss One B są takie same we wszystkich metodach montażu.
Pewne różnice występują w sposobie zapewnienia szczelności i kolejności montażu. Różnice pomiędzy
poszczególnymi metodami montażu opisano w Rozdziale 1.5.2.
Montaż w poziomie
Ryc. 1.1: Montaż w poziomie
Poziomy układ modułowych płyt elewacyjnych
polega na połączeniu poszczególnych elementów
fasadowych ze sobą w kierunku poziomym
(wzdłużnym) na pióro-wpust i zamocowaniu ich
pionowo (poprzecznie) na konstrukcji nośnej.
Uszczelnienie podłużnych połączeń zapewniają
zintegrowane uszczelki gumowe w obu złączach;
na połączeniach poprzecznych (pionowych)
elementy uszczelniane są za pomocą specjalnie
wyprofilowanej uszczelki.  

Montaż poziomy – cegiełkowy (z przesunięciem)
Ryc. 1.2: Układ poziomy z przesunięciem (CEGŁA)
Poziomy montaż elementów fasadowych z
przesunięciem, tzw. „układ cegiełkowy” jest
najnowszą innowacją na rynku.
Rozwiązanie takie zapewnia nie tylko uzyskanie
symetrycznego przesunięcia (styku pionowego na
środek górnego lub dolnego elementu fasadowego),
ale oznacza też możliwość umieszczenia styków
pionowych w dowolnym miejscu na osi wzdłużnej
sąsiednich elementów poziomych.

System uszczelnień i mocowania jest taki sam jak w przypadku konwencjonalnego montażu poziomego.

Więcej informacji znaleźć można w dokumencie Q 01 – Instrukcja montażu – montaż poziomy.
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Metoda montażu w pionie
Ryc. 1.3: Montaż w pionie
Pionowy system fasadowy składa się z poszczególnych elementów połączonych w układzie
pionowym (poprzecznym) metodą piór-wpust i
zamocowanych na konstrukcji nośnej w kierunku
poziomym (wzdłużnie).

System uszczelnień i mocowania jest nieco inny niż stosowany w konwencjonalnym montażu poziomym elementów
fasadowych.

1.2 Komponenty systemu
Podstawowymi elementami systemu są elementy fasadowe, elementy narożne, okna, futryny okienne i ościeżnice
oraz obróbki. Wymiary modułowego system fasadowego określa odległość pomiędzy wspornikami (R) i szerokość
elementu fasadowego (M). Elementy fasadowe tworzą styki podłużne i poprzeczne systemu (Ryc.  1.6 ).
Styk podłużny tworzy miejsce łączenia elementów fasadowych na pióro-wpust. Wymiary takiego styku to 23x24
mm (szerokość x głębokość).
Styk poprzeczny składa się z poprzecznych krawędzi elementu fasadowego, przez które dany element jest
mocowany do konstrukcji za pomocą wkrętów.
Wykończenie i szczelność połączenia poprzecznego zapewnia uszczelnienie i profil dekoracyjny gwarantujące
wodoszczelność i hermetyczność połączeń całego systemu fasadowego.
Profil dekoracyjny stanowi wyłącznie estetyczny element wykończeniowy. Dostarczany jest w różnych kolorach i
może być w innym kolorze niż elementy fasadowe.
Montaż poziomy standardowy i cegiełkowy
Ryc. 1.5: Poziomy montaż cegiełkowy

Ryc. 1.4: Montaż poziomy
Styk poprzeczny
Styk podłużny

R
M

R

M

R - odległość pomiędzy wspornikami (długość elementu fasadowego)
M - szerokość modułu
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Ryc. 1.6: POPRZECZNY i PODŁUŻNY styk w obu metodach montażu poziomego
Styk poprzeczny

Styk podłużny

25 -1 +2
24 +-1

23-1 +0,5
24 +-1

Wymiary styku poprzecznego: 25 mm x 24 mm

Wymiary styku podłużnego: 23 mm x 24 mm

Metoda montażu w pionie
Podstawą doboru systemu mocowania jest nośność elementów fasadowych – każdy element systemu musi być
odpowiednio wsparty. Każde połączenie poziome (styk poprzeczny) składa się z profilu nośnego przymocowanego od
strony wewnętrznej. Profil ten podpiera element fasadowy i zapewnia stabilność całego systemu.
Funkcjonalność systemu uszczelnień uzależniona jest od odprowadzenia wody na całej długości styku poprzecznego.
Zapewnia to dodatkowa blacha stalowa i zastosowanie uszczelniacza.
Ryc. 1.7 Styk podłużny i poprzeczny

Styk poprzeczny

Styk poprzeczny

Styk podłużny
24 +-1

R

M

25 -1 +2

Wymiary styku poprzecznego:
25 mm x 24 mm

Styk podłużny

23-1 +0,5

24 +-1

R - odległość pomiędzy wspornikami (długość elementu fasadowego)
M - szerokość modułu

Wymiary styku podłużnego: 23 mm x 24 mm
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1.3 Budowa elementu fasadowego
Element fasadowy jest podstawowym elementem modułowego systemu Qbiss One B.
Ryc. 1.8: Budowa modułowego elementu fasadowego Qbiss One B

1
2
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M

Profil dekoracyjny
Element uszczelniający
Profil montażowy
Zewnętrzny arkusz blachy
Rdzeń (wełna mineralna kl. A1)
Wewnętrzny arkusz blachy

4
5

R

6

S

!

R – odległość pomiędzy wspornikami (długość elementu fasadowego)
M – szerokość modułu
S - grubość

Element fasadowy Qbiss One B składa się z dwóch ocynkowanych i pomalowanych arkuszy blachy. Arkusze
te są zespolone z rdzeniem wykonanym z niepalnej wełny mineralnej (klasa A1 wg EN 13501-1), co zapewnia
elementom fasadowym Qbiss One B doskonałą izolację cieplną i akustyczną oraz odporność ogniową.
Te trzy warstwy tworzą razem jeden lity element fasadowy o grubości od 80 do 240 mm. Konstrukcja taka
zapewnia niezbędną nośność i szczelność.
Powierzchnia elementu fasadowego zabezpieczona jest folią polietylenową na czas transportu,
przenoszenia i montażu. Po zakończeniu montażu folię tę należy usunąć.

Tabela 1.1: Ogólne dane techniczne
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Grubość (S)

80, 100, 120, 133, 150, 172, 200, 240 mm

Szerokość elementu (M)

Standardowa 1000 mm
Dostępne są szerokości niestandardowe w zakresie 600 – 1200 mm

Długość elementu (R):

530 - 6500 mm

Powierzchnia zewnętrzna (strona A)

Gładka

Rdzeń

Wełna mineralna

Powierzchnia wewnętrzna (strona B)

profile G, g, s, v, v2 i m2
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1.4 Profile elementów
Ryc. 1.9: Profile elementów
Profil gładki (G, g)

Profil S (standardowy)
0.4

50

0.4

50

Profil V (v)
100

1.4

1.4

6.2
100

Profil V (v2)
200

1.4

Profile Type

A

Gładki (G)

•

6.2

1.4

B

Gładki (g, G)

•

Profil S (s)

•

Profil V (v, v2)

•

Strona A jest stroną zewnętrzną panelu
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1.5 Dane techniczne
1.5.1 Ogólne dane techniczne
Tabela 1.2: Dane techniczne elementów fasadowych Qbiss One B
Q - 80
Grubość elementu (mm)

Q - 100 Q - 120 Q - 133 Q - 150 Q - 172 Q - 200 Q - 240

80

100

120

133

150

172

200

240

20.7

23.1

25.5

27.4

29.1

31.8

35.1

39.9

0.49

0.40

0.33

0.30

0.27

0.24

0.20

0.17

/

EI 30

EI 90

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

Ciężar (kg/m2) Qbiss One C

18.3

20.2

22.0

23.4

24.7

26.7

29.2

32.8

Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K)*
Qbiss One C

0.45

0.36

0.30

0.28

0.25

0.21

0.19

0.16

  /

EI 30

EI 90

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

Ciężar (kg/m2) Qbiss One C

20.2

22.5

24.8

26.6

28.2

30.8

33.9

38.5

Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K)*
Qbiss One C

0.50

0.41

0.34

0.31

0.28

0.24

0.21

0.17

Klasa odporności ogniowej Qbiss One **

  /

EI 30

EI 90

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

Ciężar (kg/m2) Qbiss One C

Fe 0,7/Fe 0,6

Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2K)*
[EN 14509] Qbiss One C
Klasa odporności ogniowej [EN 1364-1]**
[EN 13501-2] Qbiss One C

Klasa odporności ogniowej Qbiss One C**

Palność rdzenia (EN 13501-1)
Izolacyjność akustyczna Rw (dB)
[EN 10140-3]
Wodoprzepuszczalność – odporność na
zacinający deszcz przy pulsującym ciśnieniu
[EN 14509]
Szerokość modułu (mm)
Długość (mm)

niepalny rdzeń z wełny mineralnej, klasa A1
30 (-1,3)
Klasa A (1200 Pa)
1000 (dostępne od 600 do 1200)
530 - 6500

*   Dane dotyczące konkretnego projektu znaleźć można w specyfikacji technicznej CE lub uzyskać z Działu Wsparcia
     Technicznego Trimo. Obliczone zgodnie z normą EN 14509 bez uwzględnienia strat na połączeniach wzdłużnych.
** Dopuszczalne odległości pomiędzy wspornikami zespołu systemu fasadowego obliczane są dla danego budynku przez
      Dział Wsparcia Technicznego Trimo
Norma CWCT dla przegród zewnętrznych budynków:
System warstwowych płyt elewacyjnych Qbiss One ze zintegrowanymi oknami został kompleksowo przebadany zgodnie z
normami CWCT pod kątem obciążenia wiatrem, hermetyczności, wodoszczelności i odporności na uderzenia.  Potwierdzono, że system ten spełnia wymagania dla zastosowań w trudnych warunkach klimatycznych.  Numer raportu technicznego:
R10311, wer. 1.

Wartości w tabeli mogą różnić się ze względu na różne przepisy w poszczególnych krajach.

Przewodność cieplna
Modułowy system fasadowy Qbiss One B zaprojektowany został dla zapewnienia komfortowych warunków
życia, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi uwarunkowań właściwości fizycznych budynków. Dokonano
obliczeń stacjonarnego przenikania ciepła z zastosowaniem metody modelowania numerycznego, zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami dla obliczeń przenikalności cieplnej określonych w normie EN 14509.
Ryc. 1.10: Demonstracja przebiegu pola temperatury na stykach podłużnych i poprzecznych
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1.5.2 Budowa elementów i narożników
B

Ryc. 1.11: Przykład, OBIE STRONY, L-P

Przekrój B-B
A
M (szerokość elementu fasadowego)

A

B
Przekrój A-A

R (długość elementu fasadowego)
Tabela 1.3: Różne rodzaje paneli elewacyjnych
TYP ELEMENTU

FORMAT
ELEMENTU

KIERUNEK
MONTAŻU

SPOSÓB MONTAŻU

1

DWUSTRONNY

L-P

POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)

POZIOMY
PIONOWY

R

2

DWUSTRONNY

P-L

3

DWUSTRONNY

POCZĄTEK

4

DWUSTRONNY

KONIEC

5

PRAWY

POCZĄTEK

POZIOMY
POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
POZIOMY
POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
PIONOWY
POZIOMY
POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
POZIOMY
POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
PIONOWY

R

6

PRAWY

KONIEC

7

LEWY

POCZĄTEK

8

LEWY

9

PROSTY

POZIOMY
POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
POZIOMY
POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
PIONOWY
POZIOMY

KONIEC

POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM (CEGŁA)
PIONOWY

R

POCZĄTEK
KONIEC
L-P
P-L

POZIOMY
POZIOMY - CEGIEŁKOWY
PIONOWY

10

DWUSTRONNY

L-P
P-L

WYMAGANY PROMIEŃ FASADY

11

PRAWY

L-P
P-L

WYMAGANY PROMIEŃ FASADY

12

LEWY

L-P
P-L

POZIOMY
WYMAGANY PROMIEŃ FASADY

QOB Dokumentacja techniczna | PL | Wersja 1.8 | Czerwiec 2015

POZIOMY

POZIOMY

7

Elementy narożnikowe
Narożniki poziome
Rzut A

A

min. 150 mm

M (Moduł fasadowy)

Grubość (mm)

B (długość boku)

Ryc. 1.12: Narożnik kątowy („L”)

A (długość boku)

Rzut izometryczny
Ryc. 1.13: Zasada określania stron elementów
narożnych – na rysunku ukazano widok od góry
czterech narożników budynku z oznaczeniem stron.
Ryc. 1.14: Narożnik obejmujący („U”)

M (Moduł fasadowy

)

B

A

A

B

B

A
A

B

Ryc. 1.14: Narożnik obejmujący („U”)

min. 300 mm

A (długość boku)

C (długość boku)

Grubość (mm)

B (długość boku)

!
8

UWAGA:
Kierunek montażu i rodzaj elementu nie mają wpływu na oznaczenie stron (A, B, C) elementu
narożnego. Schemat oznaczania stron ukazany został na Ryc. 1.13.
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Narożniki pionowe
Ryc. 1.15: Przekrój pionowego elementu narożnego

Ryc. 1.16: Przekrój pionowego elementu narożnego

min. 150 mm

A (długość boku)

min. 150 mm

B (długość boku)

B (długość boku)

A

min. 200 mm

min. 200 mm

A (długość boku)

Rzut A

R (długość elementu fasadowego)

R  (długość elementu fasadowego)

Rzut izometryczny
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1.5.3 Graficzna prezentacja montażu
Ryc. 1.17: Typy elementów wg Tabeli 1.4.

kierunek: P - L

Typ 2

Typ 1

Typ 2

Promień wzdłużny
fasady

Typ 2

Typ 2

Typ 1

Promień poprzeczny fasady

Promień poprzeczny fasady

Typ 1

kierunek: L - P

typ 2

10

typ 2

typ 1

typ 2

typ 1

typ 2

Oznaczenia typ 1 i typ 2 odnoszą się do
elementów okiennych i drzwiowych

typ 1
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1.6 Charakterystyka, wymagania i ograniczenia systemu
Rozdział ten zawiera przegląd cech modułowego systemu fasadowego Qbiss One B wraz z wymaganiami i ograniczeniami.

CHARAKTERYSTYKA
Komponenty modułowego systemu fasadowego
- Modułowe elementy fasadowe
- Materiały montażowe i uszczelniające
- Standardowe obróbki blacharskie
- Pośredni element połączeniowy do okien i drzwi
- Elementy narożne
- Podkonstrukcja (opcja)
- Okna i drzwi (opcja)
Sposoby montażu
- Montaż poziomy
- Montaż poziomy z przesunięciem (CEGŁA)
- Montaż pionowy
Standardowym kierunkiem montażu elementów fasadowych Qbiss One B jest kierunek od LEWEJ do PRAWEJ.
Materiały montażowe
- Wkręty samogwintujące (ze stali nierdzewnej A2)
- Wkręty samowiercące (ze stali nierdzewnej A2)
Poziome elementy narożne Qbiss One B – typ L i U
- Narożnik typu L: - Ograniczenia długości boków elementów narożnych:				
				
Amaks (Bmaks) = 2500 mm
(A+B)min = 530 mm
(A+B)maks = 2000 mm if A or B > 600 mm
       - Min. długość boków:  Amin = Bmin = (150 mm + grubość); A + B = min 530 mm
       - Kąty dostępne od 60° to 175°
- Narożnik typu U: - Maks. wymiary zewnętrzne (bok x środek x bok):  1000 x 1500 x 1000 mm
		
- Min. wymiary wewnętrzne: (bok x środek x bok):  150 x 300 x 150 mm
Pionowe elementy narożne Qbiss One B – typ L
- Narożnik typu L:
- Amin = (200 mm + grubość)
- Bmin= (150 mm + grubość)
- (A+B) = min 600 mm
- Szerokość modułu: 600 - 1200 mm
- Długość elementu: 530 - 6500 mm
- Dostępne kąty: od 80° do 180°
Elementy narożne z blachy
- Dostępne w różnych wersjach do montażu poziomego i pionowego elementów fasadowych Qbiss One B.
- Narożniki ciągłe (z zaokrągloną lub kątową krawędzią)
- Wersja zaokrąglona dostępne wyłącznie w wersji ciągłej
Aluminiowe okna, drzwi aluminiowe i inne otwory
Aluminium stanowi funkcjonalne obramowanie takich przestrzeni i otworów jak:
- Okna lub przeszklone drzwi
- Pasy świetlne
Możemy dostarczyć ramy o długości do 6,5 m. Dłuższe ramy można wykonać poprzez połączenie pojedynczych
ram z połączeniem poprzecznym.
Pasy świetlne (do zamykania elementów fasadowych) można zamontować stosując jedną z opcji poniżej:
1. Jako ramy (o długości do 6,5 m) z połączeniem poprzecznym, lub
2. jako ciągły pas z dylatacjami, długości min. 6,5 m, z elementem przedłużającym.
Montaż okien/drzwi wnękowych możliwy jest na dwa sposoby:
1. z futrynami/ościeżnicami (o długości do 4 m), połączonymi poprzecznie,
2. jako pas ciągły z dylatacją, o długości min. 4 m, z elementem przedłużającym.
Możliwości projektowe
- Elementy fasadowe mogą mieć różne kombinacje kolorystyczne.
- Standardowy kolor połączeń głębokich (styków podłużnych i poprzecznych) jest taki sam jak elementów
fasadowych. Na zamówienie dostępne są też w innych kolorach.
QOB Dokumentacja techniczna | PL | Wersja 1.8 | Czerwiec 2015
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WYMAGANIA
1.

!

1. Obliczenia statyczne (Dane dotyczące położenia budynku i odpowiednie informacje, geometria i rodzaj budynku)
2. Specyfikacja systemu fasadowego:
Grubość elementów fasadowych
- Liczba sztuk
- Rodzaj elementów fasadowych (DWUSTRONNE, LEWE, PRAWE, PROSTE)
- Długość rastra elewacji R (odległość pomiędzy śrubami/wkrętami, lub – odpowiednio – zakończenie przy
jednostronnych elementach)
- Moduł M (szerokość modułu)
- Liczba styków poprzecznych
- Liczba uszczelek kwadratowych z EPDM do otworów na stykach
- Liczba okapników
- Kolor dekoracyjnych profili poprzecznych i podłużnych (jeżeli inny niż kolor elementów fasadowych)
- Promień elewacji (w przypadku montażu w segmentach) zmierzony na zewnętrznej powierzchni (Ryc.  1.16)
3. Dane montażowe:
- Kierunek montażu (od LEWEJ do PRAWEJ, od PRAWEJ do LEWEJ)
- Rodzaj montażu (POZIOMY, POZIOMY Z PRZESUNIĘCIEM, PIONOWY)

2.

!

Dane do zamówienia niezbędne dla działu produkcji

Przygotowanie konstrukcji lub podkonstrukcji

Przygotowanie odpowiedniej konstrukcji lub podkonstrukcji nośnej zgodnie z niniejszą instrukcją jest wymagane
dla zapewnienia odpowiedniej jakości, szczelności i trwałości systemu fasadowego. W przypadku gdy
konstrukcja nie spełnia wymienionych wyżej wymagań, należy zastosować system poziomowania (montażową
podkonstrukcję wyrównawczą Trimo).
W celu określenia przydatności konstrukcji nośnej wymagane jest wykonanie wycinkowego pomiaru geodezyjnego
budynku (ściany betonowej lub murowanej z cegły) lub konstrukcji (stalowej, betonowej lub drewnianej).

OGRANICZENIA
Montaż segmentowy:
Przybliżony promień segmentowego systemu fasadowego:
- Minimalny promień poprzeczny: 10 m
- Minimalny promień wzdłużny: 60 m
- Należy sprawdzić możliwość zastosowania wymaganej długości i grubości elementów fasadowych dla danego promienia.

!
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Wykonanie elementów fasadowych Qbiss na placu budowy/na obiekcie nie jest możliwe. W razie dodatkowych
wymagań elementy muszą zostać zamówione w firmie Trimo i następnie dostarczone.
Montaż z nachyleniem:
- Dopuszczalne nachylenie fasady wewnątrz budynku: 10°
- Dopuszczalne zewnętrzne nachylenie fasady: bez ograniczeń, jeżeli nie występują ograniczenia wynikające
z obliczeń statycznych.
- Dopuszczalne nachylenie elementów fasadowych względem poziomu zero (wysokości posadzki) 15°
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2.0 Procedura projektowa
2.1 Wybór grubości elementów
Grubość elementu fasadowego Qbiss One B określana jest wymaganiami klienta i zgodnością z zaleceniami
wymienionymi w Rozdziale 1.5.1. Grubość elementu fasadowego Qbiss One B ma bezpośrednie przełożenie na
nośność, izolację cieplną, odporność ogniową i stabilność cieplną całego systemu fasadowego.

2.2 Dane dotyczące projektu konstrukcyjnego i mocowania
Udokumentowane obliczenia statyczne dotyczące stabilności elementów fasadowych Qbiss One B i ich mocowania
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami (EN 14509) i innymi krajowymi przepisami technicznymi (jeżeli
dotyczy). Dowodem stateczności są obliczenia statyczne dla warunków montażu i obciążeń każdego rodzaju
budynku i elewacji.

UWAGA:
Tabela dozwolonych odstępów nie stanowi dowodu stateczności. Wskazane wartości obliczone
zostały na podstawie możliwie najbardziej niekorzystnego połączenia obciążenia w idealnych
warunkach montażu, więc nie odzwierciedlają warunków rzeczywistych. Dział Wsparcia
Technicznego Trimo może wykonać indywidualne obliczenia statyczne na zamówienie,
korzystając z programu SandStat4.
2.2.1 Określanie oddziaływania wiatru
Możliwe warunki wietrzne są decydującym czynnikiem przy określaniu dopuszczalnych odległości montażowych
i warunków mocowania.  Warunki obciążenia wiatrem zdefiniowane są zgodnie z postanowieniami normy EN
199-1-1-4:2005 i innych norm krajowych (DIN 1055-4, NEN 6702, SniiP, ...), jeżeli mają zastosowanie.
Zgodnie z normą europejską stosowaną w większości krajów (i zaimplementowaną w podobnych normach
krajowych), dla każdego budynku wymagane jest wykonanie statycznego obliczenia obciążeń. Przeprowadzenie takich obliczeń wymaga następujących danych wejściowych:
1.
-

Lokalizacja budynku i dane dotyczące lokalizacji
Lokalizacja i adres
Wysokość (n.p.m.)
Strefa wiatru lub podstawowe dane o prędkości wiatru
Kategoria otoczenia (0, I, II, III lub IV)
Mikro-położenie (gdy budynek jest położony w wymagającej lokalizacji, np. na linii brzegowej, na szczycie góry itp.)

2.
-

Geometria i rodzaj budynku
Kształt i wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość, rozkład; Uwaga: kondygnacje dachowe!)
Rodzaj budynku (odkryty/częściowo odkryty/zamknięty, sufity, wystające dachy…)
Wymiary elementów fasadowych Qbiss One B
Przeznaczenie budynku

Właściwości dotyczące warunków wietrznych nie są możliwe do zdefiniowania bez powyższych danych. Zastosowanie przybliżonych wartości w oparciu o dotychczasowe doświadczenia może prowadzić do znacznych
odchyleń i spowodować poważne problemy później przy określaniu stabilności statycznej elewacji budynku.

2.2.1.1 Strefy przykrawędziowe i ich wpływ na elementy fasadowe i warunki mocowania
Oddziaływanie wiatrów w odniesieniu do kierunku wiatru sklasyfikować można jak niżej:
1.
Oddziaływanie wiatru skierowanego w stronę budynku (+) – napór wiatru
2.
Oddziaływanie wiatru skierowanego od strony budynku (-) – ssanie wiatru
Ssanie wiatru powodowane przez zawirowanie wiatru w strefach przykrawędziowych (skrajnych miejscach budynku) jest szczególnie problematyczne. Obciążenie spowodowane ssaniem wiatru w takich strefach jest większe
niż w przypadku naporu wiatru; na znaczny wpływ na elementy fasadowe, przez co bezpośrednio decyduje o
warunkach montażu. Podstawowe strefy przykrawędziowe prostych budynków (e < d) przedstawiono na Ryc. 2.1.
Tabela 2.1 zawiera współczynniki projektowe uwzględniające oddziaływanie wiatru.
Szczegółowy opis procedury ustalania stref przykrawędziowych zawiera Rozdział 7.2.2 normy EN 1991-1-4.
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Oddziaływanie wiatru w strefie A obliczyć można korzystając z poniższego wzoru pod warunkiem, że dane o
wartości naporu wiatru (we,d) są dostępne:
we,A = -1,75* we,d
Ryc. 2.1: Określanie stref przykrawędziowych dla prostego budynku na planie prostokąta, o proporcjach e < d
Rzut
podłoża

e = b lub 2h
zastosowanie ma mniejsza wartość

d

b: szerokość poprzecznie do kierunku
wiatru
Rzut boczny dla e < d

Wiatr

Wiatr
D

A

b

E

e/5

Wiatr

Widok z przodu

A

C

B

e
4/5 o

h

d-e

C

B

h

Zgodnie z normą EN 1991-1-4, Rozdział 7.2.2.

Tabela 2.1: Zalecane wartość współczynnika naporu wiatru dla prostopadłych ścian budynków na planie prostokąta
Obszar

B

C

h/d

Cpe,10

Cpe,1

Cpe,10

Cpe,1

5

- 1.2

- 1.4

- 0.8

-1.1

1

- 1.2

- 1.4

- 0.8

- 1.2

- 1.4

- 0.8

< 0.25

14

A

Cpe,10

D
Cpe,1

E

Cpe,10

Cpe,1

Cpe,10

- 0.5

+ 0.8

+1.0

- 0.7

-1.1

- 0.5

+ 0.8

+1.0

- 0.5

-1.1

- 0.5

+ 0.7

+1.0

- 0.3

Cpe,1
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2.3 Kierunki montażu
Montaż zazwyczaj rozpoczyna się od elementu narożnego Qbiss One B w krańcowej osi obiektu (Ryc. 2.5). Jeżeli
na placu budowy nie ma jeszcze elementów narożnych, montaż można rozpocząć od sąsiedniego elementu
fasadowego.
Kierunek montażu każdej elewacji (strony budynku) opisany jest dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono
kierunku montażu, standardowo montaż odbywa się od LEWEJ do PRAWEJ strony.
Ryc. 2.3: Kierunek montażu od LEWEJ do PRAWEJ

Ryc. 2.4: Kierunek montażu od PRAWEJ do LEWEJ

Zalecenia dotyczące montażu
Niezależnie od kierunku montażu zaleca się, aby umieścić co najmniej trzy elementy fasadowe Qbiss One B w
pierwszym rzędzie na głównej belce; następnie można kontynuować montaż w kierunku pionowym.
Ryc. 2.5: Mocowanie do belki głównej

1

2

3

4
5
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1. Wkręt montażowy do mocowania przez wewnętrzną blachę
2. Wspornik elementu fasadowego
3. Element fasadowy Qbiss One B (kierunek montażu L-P)
4. Wkręt montażowy do mocowania przez profil montażowy
5. Element narożny Qbiss One B (początkowy)

15

2.4 Rodzaje konstrukcji i podkonstrukcji oraz wybór metod mocowania
Do mocowania elementów fasadowych Qbiss One B odpowiednia jest klasyczna konstrukcja stalowa (Ryc. 2.6a), jeżeli
spełnia wymagania w zakresie tolerancji wymiarów (patrz: Rozdział 3.1). Jeżeli nie mieści się w zakresie tolerancji,
należy zastosować podkonstrukcję regulowaną (Ryc.  2.6b).
Metoda mocowania dobierana jest w zależności od rodzaju konstrukcji.
- Elementy fasadowe Qbiss One B mocowane są:
1. Bezpośrednio na konstrukcję stalową (jeżeli mieści się w dopuszczalnych tolerancjach), lub
2. Jeżeli nie, należy zastosować odpowiednią podkonstrukcję wyrównawczą.
- W przypadku konstrukcji betonowych stosowane są dwie metody mocowania:
1. Za pomocą podkonstrukcji wyrównawczych,
2. Za pomocą szerokiego profilu wyrównawczego.
Ryc. 2.6: Konstrukcja stalowa i konstrukcja stalowa z podkonstrukcją wyrównawczą
a) stal

b)
stal z
montażu

konstrukcją wyrównawczą do szybkiego

Ryc. 2.7: Konstrukcja betonowa z regulowaną podkonstrukcją wyrównawczą

UWAGA:
- Minimalna wymagana powierzchnia styku dla modułowego systemu fasadowego Qbiss One B określona
jest na podstawie obliczeń statycznych indywidualnie dla każdego projektu. W przypadku braku obliczeń
statycznych, minimalna szerokość powierzchni styku (bmin) wynosi 80 mm na krawędź elementu
fasadowego.
- Konstrukcję wyrównawczą należy zastosować w przypadku, gdy istniejąca konstrukcja nośna nie mieści
się w dopuszczalnych tolerancjach.

16
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2.5 Mocowanie i wymagana liczba elementów połączeniowych
Elementy fasadowe Qbiss One B mocowane są do konstrukcji nośnej elewacji lub podkonstrukcji za pomocą dwóch
rodzajów elementów połączeniowych, przechodzących przez zewnętrzną i wewnętrzną blachę. Każdy element fasadowy
Qbiss One B ma fabrycznie wykonane otwory w miejscach mocowania. Wymagana liczba elementów połączeniowych
(wkrętów/śrub) wynika z obliczeń statycznych dla danego projektu. Patrz: Rozdział 2.2 - dane dotyczące projektu konstrukcyjnego i mocowania.
Śruby lub wkręty mocujące przechodzą przez zewnętrzny lub wewnętrzny arkusz blachy elementu fasadowego Qbiss
One B. Do mocowania od strony zewnętrznego arkusza blachy stosowane są śruby BEZ PODKŁADEK.
Mocowanie od strony wewnętrznego arkusza blachy wykonuje się za pomocą specjalnych wkrętów do blach cienkich.
Tabela 2.3: Rodzaje elementów połączeniowych
do mocowania przez blachę wewnętrzną oraz
średnice wierteł
Grubość
elementu
(mm)

Wkręt
samogwintujący
(A2)

Wkręty
samowiercące
(A2)

dla wszystkich
grubości

6.3 x 25

5.5 x 32 / 5.5 x 38

Mocowanie przez blachę wewnętrzną:
1a: wg grubości elementu do 100 mm – JEDNEN wkręt
1b: wg grubości elementu od 100 mm wzwyż – DWA
wkręty

Grubość podkonstrukcji dla wkrętu
φ 6.3 mm

Średnica nominalna
wiertła (mm)

2.0 - 3.0 (typ A)

5.00

3.0 - 3.9

5.05

4.0 - 4.9

5.35

5.0 - 5.9

5.65

6.0 - 10.0

5.80

> 10.0

5.85

Ryc. 2.8: Sposoby mocowania elementów fasadowych przez blachy

1a

1b

2

1a i 1b. Mocowanie przez blachę wewnętrzną
2. Mocowanie przez blachę zewnętrzną

Elementy fasadowe Qbiss One B mocowane są za pomocą wkrętów samogwintujących. Tabela 2.4 za
wiera minimalne wymagane długości takich wkrętów.
Tabela 2.4: Wymagane minimalne długości wkrętów SAMOGWINTUJĄCYCH wg grubości podkonstrukcji (maks. 10 mm)
Wkręt samogwintujący (A2)
BEZ PODKŁADKI

Wkręt samogwintujący
(A2)
Z PODKŁADKĄ

Długość wiertła

Mocowanie na połączeniu
poprzecznym
(długość wkręta w mm)

Mocowanie przez element fasadowy (długość
wkręta w mm)

Min. długość (mm)

80

51

100

100

100

76

127

120

120

100

152

140

133

115

152

155

150

127

178

170

172

152

200

200

200

178

265

220

240

215

265

260

Grubość elementu
(mm)
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Elementy fasadowe Qbiss One B można także mocować za pomocą wkrętów samowiercących. Tabela 2.5
zawiera minimalne wymagane długości takich wkrętów.
Tabela 2.5: Wymagane minimalne długości wkrętów SAMOWIERCĄCYCH
Grubość elementu
(mm)

Wkręty samowiercące (A2)
BEZ PODKŁADEK

Wkręty samowiercące (A2)
Z PODKŁADKAMI

Mocowanie na połączeniu
poprzecznym (długość wkręta w mm)

Mocowanie przez element fasadowy
(długość wkręta w mm)

Grubość podkonstrukcji
do 5 mm

Grubość
podkonstrukcji
od 4 do 14 mm

Grubość podkonstrukcji do
5 mm

Grubość podkonstrukcji
od 4 do 14 mm

80

62

71

113

118

100

92

99

133

147

120

113

118

163

168

133

133

138

163

168

150

163

168

193

193

172

193

218

193

218

200

193

193

236

243

240

236

243

280

280

UWAGA:
W przypadku śrub samogwintujących wymagane jest wstępne nawiercenie otworu. Wszystkie drobne
opiłki powstałe podczas wiercenia należy usunąć z elementów fasadowych i pozostałych metalowych
powierzchni malowanych natychmiast po wkręceniu śrub, ponieważ mogą powodować korozję
powierzchniową!

!

Ryc. 2.9: Skutki zbyt mocnego dokręcenia śruby

UWAGA:
Śrub nie wolno zbyt mocno dokręcać, ponieważ może to powodować miejscowe odkształcenia powierzchni
zewnętrznego arkusza blachy elementu fasadowego Qbiss One B.
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2.6 Mocowanie do konstrukcji STALOWEJ
Qbiss One B façade elements are fixed to a steel structure through integrated fixing profiles with screws. Such
a solution enables a quick and attractive assembly without visible screws on the external side of the façade.
The classic steel structure (Ryc. 2.10.a) is suitable for fixing Qbiss One B façade elements only when it meets the
permissible tolerances (Chapter 3.1). Otherwise, a levelling sub-structure must be used (Ryc. 2.10.b).
Ryc. 2.10a: Konstrukcja prosta

!

Ryc. 2.10a: Konstrukcja z profilem wyrównawczym

UWAGA
- Zaleca się wykonanie wycinkowej kontroli geodezyjnej poziomu podkonstrukcji (dopuszczalne
tolerancje – Rozdział 3.1).
- Jeżeli podkonstrukcja wykracza poza dopuszczalne tolerancje, należy zastosować odpowiednią
podkonstrukcję wyrównawczą.
- Profil nośny musi być w jednej linii ze wspornikami elementów fasadowych Qbiss One B na głównej
belce.

2.7 Mocowanie do konstrukcji BETONOWEJ
2.7.1 Mocowanie do betonu z zastosowaniem PODKONSTRUKCJI WYRÓWNAWCZEJ
Ryc. 2.11: Rysunek ukazujący mocowanie elementów do podkonstrukcji wyrównawczej

1. Szerokie stelaże mocowane są do konstrukcji nośnej za pomocą atestowanych śrub kotwowych.
2. Profil montażowy (powierzchnia kontaktu), definiujący poziom przebiegu modułów fasadowych, mocowany jest do
przygotowanej linii profili nośnych za pomocą śrub samogwintujących.
Podkonstrukcja umożliwia regulację w zakresie ±25 mm (Ryc. 2.13).
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Ryc. 2.12: Poziomy montaż systemu fasadowego za pomocą podkonstrukcji wyrównawczej mocowanej do betonu

Przekrój B-B

Przekrój A-A

2.8 Dodatkowe elementy fasadowe Qbiss One B wymagane przy montażu
Zazwyczaj wszystkie elementy fasadowe wytwarzane są i dostarczane dla całego obiektu za jednym razem.
W przypadku gdy przewidywane są większe odstępstwa w wymiarach gabarytowych lub długościach fasady, na etapie
projektowania należy ustalić, jakie elementy wymagają wytworzenia wraz z określeniem ich dokładnych wymiarów.
Następnie należy zlecić wykonanie takich dodatkowych elementów. Mogą to być dowolne moduły ścienne, w tym
narożne. Zaleca się jednakże, aby jako elementy uzupełniające wykonać elementy przeznaczone dla przedostatniej
kolumny (Ryc. 2.13). Mogą to być także elementy narożne.
Ryc. 2.13: Wykonanie i montaż przedostatniej kolumny modułów fasadowych; w przykładzie montaż od lewej do prawej (L-P).

R

1
2

3

1. Przedostatnia kolumna – elementy fasadowe wykonane na
wymiar
2. Ostatnia kolumna elementów fasadowych
3. Druga od końca kolumna elementów fasadowych

Kierunek montażu

Dodatkowe elementy fasadowe Qbiss One B należy określić na etapie projektowania.
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3.0 Procedury i zalecenia dotyczące montażu modułowego systemu fasadowego Qbiss One B
3.1 Montaż i kontrola konstrukcji nośnej lub podkonstrukcji

!

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy faktyczny układ rozmieszczenia elementów stalowej
konstrukcji nośnej jest zgodny z rysunkami.
Obowiązkowo należy przeprowadzić wycinkową kontrolę geodezyjną konstrukcji, aby zapewnić właściwą jakość
systemu fasadowego Qbiss One B.
1. Podstawa do mocowania systemu fasadowego
Qbiss One B musi być wypoziomowana. W
przeciwnym razie pionowe styki będą różnej
szerokości.

!

Dopuszczalne odchylenia od
konstrukcji
nośnej
muszą
następujące warunki (A i B):

poziomu
spełniać

A. +/- 0,5 mm na całej długości pojedynczego
elementu fasadowego Qbiss One B;
B. Odchylenie bezwzględne od poziomu na
całej długości fasady nie może przekroczyć
2 mm.
2. Dozwolone tolerancje dla konstrukcji
fasadowych odnoszą się do odległości pomiędzy
osiami pionowymi.

!

Ryc. 3.1a

Ryc. 3.1b

∆1 = ± 2 mm dopuszczalna odchyłka pionowej
konstrukcji nośnej od osi budynku na poziomie
przyziemia.
∆2 = ± 2 mm odchyłka odległości pomiędzy
dwoma przyległymi słupkami na poziomie przyziemia

3.   Nawet w przypadku gdy podkonstrukcja
została już zamontowana, rozpiętość (odstępy
pomiędzy słupkami) należy sprawdzić ponownie.

!

Ryc. 3.1c
R (∆=± 2)

R (∆=± 2)

Dopuszczalne odchylenia pomiędzy słupkami
wynoszą +/- 2 mm z zastrzeżeniem, że całkowita suma pojedynczych błędów nie przekracza tej wartości!
Połączenia poprzeczne elementów fasadowych
Qbiss One B pozwalają na odchylenie od konstrukcji lub podkonstrukcji w zakresie +2-1 mm.
4. Pionowy przebieg konstrukcji na narożnikach
nie może przekroczyć tolerancji wynoszącej 1
mm/1 m wysokości.
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3.2 Przygotowanie elementów przed montażem
Wykonawca odpowiada za postępowanie z elementami Qbiss One zgodnie ze wskazówkami zawartymi w
dokumentach technicznych i instrukcjach montażu.

Kontrola elementów przed montażem
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić stan zawartości. Elementy muszą być czyste, suche, nieuszkodzone i
pozbawione śladów przedostania się wody do izolacji i pomiędzy elementami fasadowymi.

Usuwanie folii ochronnej
Po obu stronach każdego elementu fasadowego Qbiss One B umieszczono folię ochronną w celu zabezpieczenia
lakierowanych powierzchni przed drobnymi zadrapaniami w transporcie, podczas przenoszenia i montażu.
Bezpośrednio przed zamocowaniem elementu fasadowego Qbiss One B w ramach systemu ściennego
konieczne jest:
1.
Całkowite usunięcie folii ochronnej po wewnętrznej stronie elementu,
2.
Częściowe usunięcie folii ochronnej na przedniej stronie elementu – w miejscu styków podłużnych,
pod krawędziami itd. (Ryc.  3.2 ).
3.
KAŻDEGO DNIA po zamontowaniu elementów folia ochronna musi być CAŁKOWICIE USUNIĘTA z
poszczególnych elementów.
Ryc. 3.2: Removal of the protective foil

UWAGA:
- Jeżeli elementy fasadowe Qbiss One B mają być
przechowywane przez dłuższy czas, folię należy
usunąć w ciągu trzech miesięcy od dnia odbioru na
placu budowy.
- Jeżeli elementy fasadowe Qbiss One B mają być
przechowywane na zewnątrz, należy zabezpieczyć
je przed wpływem słońca; w przeciwnym razie
całkowite usunięcie folii będzie niemożliwe.
- Podczas montażu folię należy zdejmować ze
wszystkich miejsc łączenia każdego elementu Qbiss
One B.
- KAŻDEGO DNIA po zamontowaniu elementów
folia ochronna musi być CAŁKOWICIE USUNIĘTA z
poszczególnych elementów.
- Jeżeli na powierzchni pozostaną resztki kleju,
należy je natychmiast zmyć

!

Zabezpieczenie izolacji przed przedostaniem się wody
UWAGA!
Wkład izolacyjny elementów fasadowych MUSI być zabezpieczony przed przedostawaniem się wody i
innych cieczy podczas rozładunku i przez cały proces montażu aż do końca!
Otwarte opakowania i/lub zamontowane elementy fasadowe należy każdego dnia zabezpieczać folią ochronną
podczas procesu montażu.
Materiały zapewniające odpowiednią ochronę obejmują brezenty lub folie z PVC, EPDM lub podobnych
materiałów.
Brezenty lub folie:
- Nie mogą być przyklejane za pomocą taśm klejących ani klejów, ponieważ mogą one wejść w reakcje z
elementami fasadowymi i doprowadzić do trwałych uszkodzeń;
- Nie mogą w żaden sposób uszkodzić elementów fasadowych.

22
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!

Cięcie elementów
Elementy fasadowe Qbiss One B wykonane są zgodnie z wymaganiami danego projektu i zazwyczaj ich docinanie
nie jest wymagane.  W przypadku gdyby zaszła konieczność przycięcia elementu fasadowego, należy w tym celu
użyć wyłącznie nożyc do metalu i pił, które nie nagrzewają nadmiernie lakierowanych blach stalowych (Ryc.  3.3).
Zaleca się stosowanie piły tarczowej.
Ryc. 3.3: Cięcie elementów dozwolone jest wyłącznie za pomocą nożyc i pił do metalu

Zalecane narzędzia

Zabronione narzędzia

!

UWAGA:
- Zabrania się znakowania na elementach za pomocą gwoździ i tym podobnych ostrych przedmiotów,
które mogą uszkodzić ochronną warstwę farby.
- Stosowanie szlifierek i spawarek prowadzi do uszkodzenia powłoki antykorozyjnej.
- Niewielkie opiłki metalu występujące podczas cięcia i wiercenia należy natychmiast usunąć z powier
zchni elementów fasadowych najpóźniej na koniec danego dnia pracy (metalowe drobiny w połączeniu
z wilgocią wywołują korozję).
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Podnoszenie i przenoszenie elementów fasadowych
Zastosowanie chwytaków podciśnieniowych lub specjalnej konstrukcji chwytaków mechanicznych mocowanych
do krawędzi podłużnej elementu fasadowego Qbiss One B (Ryc. 3.5) zalecane jest do podnoszenia i przenoszenia elementów.
1. Chwytak podciśnieniowy zamocowany do
zewnętrznej powierzchni elementu fasad
owego Qbiss One B za pomocą przyssawek.
Ryc. 3.4 Chwytak podciśnieniowy

2. Chwytaki poziome zamocowane do pióra na krawędzi
podłużnej elementu fasadowego Qbiss One B (Ryc.  3.5).
Ryc. 3.5: Chwytaki poziome

Two grippers are needed when working with one crane (see Ryc. 3.5). If ordered, grippers may be included in the
delivery of Qbiss One B façade elements (with instructions for use).  
Tabela 3.1: Oznaczenia chwytaków w zależności od grubości elementów

!

24

Grubość elementu
fasadowego [mm]

Oznaczenie chwytaka

Ciężar chwytaka [kg]

80

PHQ - 80

2.0

100

PHQ - 100

2.3

120

PHQ - 120

2.5

133

PHQ – 133

2.8

150

PHQ - 150

3.0

172

PHQ - 172

3.2

200

PHQ - 200

3.5

240

PHQ - 240

3.8

UWAGA:
Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia i przenoszenia!
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3.3 Zalecenia dotyczące montażu
3.3.1 Kompensacja nierównych odległości elementów konstrukcji lub podkonstrukcji na styku
poprzecznym
Nierówne odległości pomiędzy wspornikami można skompensować podczas montażu, wykorzystując szerokość
połączenia poprzecznego. Nominalna szerokość połączenia poprzecznego wynosi 25 mm. Dozwolone są
odchylenia w zakresie +2 mm -1 mm (Ryc. 3.6 ).
Ryc. 3.6: Dozwolone tolerancje szerokości styku poprzecznego

25 -1 +2

3.3.2 Konstrukcja styku poprzecznego (łączącego)
Konstrukcja połączenia poprzecznego przedstawiona została na Ryc. 3.7. Gotowy styk poprzeczny obejmuje
uszczelkę z EPDM i aluminiowy profil dekoracyjny. Obciążenia elementu fasadowego Qbiss One B przenoszone są
przez ten profil i wkręty/śruby mocujące na konstrukcję nośną.
W przypadku gdy podkonstrukcja nie mieści się w dozwolonym zakresie tolerancji (patrz: Rozdział 2.4) należy
zastosować podkonstrukcję wyrównawczą (Ryc. 2.6b i Ryc. 2.7 a i b).
Ryc. 3.7: Konstrukcja styku poprzecznego

1
2
3

4
6

7
5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Profil dekoracyjny
Uszczelka poprzeczna
Wkręt/śruba mocująca
Element fasadowy Qbiss One B Nr 1
Profil uszczelniający
Konstrukcja stalowa
Element fasadowy Qbiss One B Nr 2
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3.3.3 Dylatacja
Element dylatacyjny montowany jest w następujących celach:
1. W celu skompensowania zjawiska rozciągania się/kurczenia systemów elewacyjnych o długości przekraczającej
50 m zaleca się zastosowanie elementu dylatacyjnego co 50 m, pozwalając elewacji budynku na odpowiednie
rozciąganie się/kurczenie w osi wzdłużnej.
2. W celu skompensowania dopuszczalnych tolerancji w narożnych punktach elewacji.
Ryc. 3.8: Przykładowy montaż elementu dylatacyjnego dla skompensowania dopuszczalnych tolerancji w narożnych punktach

1

2
3

4

5
6

7
8
9
10

12

11

1. Taśma uszczelniająca
2. Wewnętrzna okładzina dylatacji
3. Wkład termoizolacyjny
4. Folia z EPDM
5. Kątownik
6. Środkowa okładzina dylatacji
7. Profil typu „Z”
8. Zewnętrzna okładzina dylatacji
9. Uszczelka poprzeczna
10. Profil dekoracyjny
11. Element fasadowy Qbiss One B
12. Element narożny

3.3.4 Wykonanie detali zgodnie z instrukcjami montażu
Wykonanie niektórych detali opisano w dalszej części niniejszego dokumentu. Standardowe detale wymienione
są w katalogu.
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4.0 Uszczelnienia
4.1 Uszczelnienie styku podłużnego
Wszystkie elementy fasadowe Qbiss One B wyposażone są w profilowane uszczelki umieszczone w rowkach wzdłuż
elementu, zapewniając zachowanie odpowiednich właściwości konstrukcyjnych i fizycznych budynku zgodnie z
wymaganiami projektowymi.
W celu odprowadzenia wody należy zapewnić WŁAŚCIWE UŁOŻENIE, tzn. pióro połączenia podłużnego musi być
skierowane do góry (Ryc.  4.1), oraz ŚCISŁE PRZYLEGANIE bez pustek powietrznych pomiędzy sąsiednimi elementami
modułowymi Qbiss One B na stykach podłużnych (Ryc.  4.2).
Ryc. 4.1: WŁAŚCIWE UŁOŻENIE elementów

Ryc. 4.2: WŁAŚCIWE uszczelnienie obu styków
podłużnych

Uszczelka

Uszczelka
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Ryc. 4.3: NIEWŁAŚCIWE uszczelnienie w obrębie styku podłużnego

Uszczelka

Uszczelka

27

4.2 Uszczelnienie styku poprzecznego w miejscu łączenia z belką główną
Rys. 4.4 Sposób montażu okapnika drenażowego z EPDM

Okapnik z EPDM wkładany jest w dolną część połączenia
poprzecznego z belką główną lub nad otworem.
Okapnik z EPDM zapobiega przedostawaniu się wody
opadowej i umożliwia odprowadzenie ewentualnej wody
ze styku poprzecznego, przez co spełnia rolę kanału
drenażowego.

1
2
3

1.
2.
3.

!

Styk poprzeczny
Mocowanie do belki głównej
Okapnik drenażowy z EPDM

UWAGA:
ZAWSZE należy zamontować okapnik drenażowy z EPDM przed umieszczeniem gumowego profilu
uszczelniającego w połączeniu poprzecznym.

4.3 Uszczelnienie styku poprzecznego
Ryc. 4.5: Budowa i sposób uszczelnienia styku poprzecznego w systemie modułowym Qbiss One B

1
2

3

4

5

6
7

!
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstrukcja stalowa
Taśma uszczelniająca
Wkręt/śruba mocująca
Okapnik do łączenia czterech
elementów fasadowych Qbiss One B
Element fasadowy Qbiss One B
Uszczelka poprzeczna
Profil dekoracyjny  

UWAGA:
Styki poprzeczne elementów fasadowych muszą być uszczelnione, aby zapobiec przedostawaniu się wody
opadowej lub wilgotnego powietrza w miejsce łączenia i do wnętrza elementów fasadowych Qbiss One B!
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4.4 Uszczelnienie w strefie dachowej budynku
Kondygnacje dachowe budynku uszczelniane są poprzez zakończenie wszystkich elementów na styku
poprzecznym i przycięcie okapnika w miejscu łączenia czterech elementów fasadowych Qbiss One B na
poziomie styku podłużnego. Do wykończenia elewacji w strefie dachowej służy dachowy profil maskujący.
Ryc. 4.6: Uszczelnienie w strefie kondygnacji dachowej budynku

1
2
8
3
4
5

1.
2.
3.

6

4.
5.
6.
7.
8.

7

Dachowy profil maskujący
Wspornik profilu maskującego
Okapnik drenażowy do łączenia czterech
elementów fasadowych Qbiss One B
Uszczelka poprzeczna
Profil dekoracyjny
Wspornik
Element fasadowy Qbiss One B
Folia hydroizolacyjna

4.5 Miejsca łączenia elementów fasadowych Qbiss One B z otworami
Miejsca takie obejmują drzwi, okna i otwory technologiczne (do instalacji zasilania, kanały wentylacyjne itd.)
Miejsca łącznia lub styku są zwykle uszczelnione profilem uszczelniającym zintegrowanym z danym wyrobem:
drzwiami, oknami i innymi elementami.
W zależności od przeznaczenia, elementy te uzupełnione są o dodatkowe uszczelnienia lub uszczelniacze.  

Ryc. 4.7: Uszczelka gumowa do uszczelnienia miejsca pomiędzy stykiem poprzecznym a otworem

1

1
2

2

3

3

1. Otwór (okno)
2. Kwadratowa uszczelka z EPDM + masa uszczelniająca
3. Element fasadowy Qbiss One B

Inne otwory znajdujące się pomiędzy stykami poprzecznymi i podłużnymi uszczelniane są w taki sam sposób.  
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5.0 Szczegółowe rysunki montażowe
5.1 Mocowanie do belki głównej
Ryc. 5.1: Mocowanie do belki głównej

1
2

3
4
5

1. Warstwa termoizolacyjna nawierzchni
(rys. poglądowy)
2. Belka główna konstrukcji nośnej/podciąg
(rys. poglądowy)
3. Element fasadowy Qbiss One B
4. Taśma uszczelniająca
5. Wspornik końcowy elementu
6. Wspornik montażowy elementu
7. Taśma uszczelniająca z EPDM
8. Okapnik pomocniczy elementu fasadowego
9. Okapnik zasadniczy elementu fasadowego
10. Okładzina obwodowa (rys. poglądowy)

6
7
8
9
10

5.2 Prefabrykowany element narożny
Ryc. 5.2: Prefabrykowany element narożny
1
2

3
4
5
6

1.
2.
3.
4.

Element konstrukcji nośnej (stalowej)
Taśma uszczelniająca
Element fasadowy Qbiss One B
Styk poprzeczny (uszczelka poprzeczna + profil
dekoracyjny)
5. Styk podłużny
6. Element narożny

POCZĄTKOWY element narożny Qbiss One B
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5.3 External Corner Closing Element with Flashing
Ryc. 5.3: Narożnik zaokrąglony

1

2

1. Styk poprzeczny
2. Styk podłużny
3. Zaokrąglony element narożny

3

Ryc. 5.4: Narożnik kątowy

Slika __: Ostrorobi vogal

1

1. Styk poprzeczny
2. Styk podłużny
3. Kątowy element narożny

2
3
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5.4 Mocowanie do konstrukcji stalowej
Ryc. 5.5 Mocowanie do konstrukcji stalowej

1
2
3
4
5

6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Element konstrukcji
nośnej (stalowej)
Taśma uszczelniająca
Wkręt/śruba mocująca
Uszczelka poprzeczna
Profil dekoracyjny
Styk poprzeczny
Element fasadowy Qbiss One B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Konstrukcja nośna (betonowa)
Podkonstrukcja (profil montażowy)
Podkonstrukcja (profil nośny)
Wkręt/śruba mocująca
Taśma uszczelniająca
Uszczelka poprzeczna
Profil dekoracyjny
Styk poprzeczny
Element fasadowy Qbiss One B

5.5 Mocowanie do konstrukcji betonowej
Ryc. 5.6: Mocowanie do konstrukcji betonowej

1
2
3
4
5
6
7

8
9

32

QOB Dokumentacja techniczna | PL | Wersja 1.8 | Czerwiec 2015

5.6 Wewnętrzny narożny element wykończeniowy
Ryc. 5.7: Wewnętrzny narożny element wykończeniowy
1
2

3
4
5
1
2
6

3

7

4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Element konstrukcji
nośnej (stalowej)
Taśma uszczelniająca
Profil narożny
Uszczelka poprzeczna
Profil dekoracyjny
Styk poprzeczny
Element fasadowy Qbiss One B

1.
2.
3.
4.

Wkręt/śruba mocująca
Taśma uszczelniająca
Oprawa narożna
Element fasadowy Qbiss One B

5.7 Strefy dachowe z podkonstrukcją
Ryc. 5.8: Strefa dachowa z podkonstrukcją

1
2

7

8

4

3
5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

QOB Dokumentacja techniczna | PL | Wersja 1.8 | Czerwiec 2015

Dachowy profil maskujący
Wkręt/śruba mocująca
Wkręt/śruba mocująca
Profil wspornika obróbki da
chowej
Podkonstrukcja (stalowa)
Element fasadowy Qbiss One B
Wspornik profilu maskującego
Folia hydroizolacyjna

33

6.0 Okna, futryny i ościeżnice oraz pozostałe otwory
W systemie fasadowym Qbiss One B przewidziano eleganckie, wysokiej jakości rozwiązania dla okien, drzwi
i innych otworów w ścianach. Moduły wykonane są z profili aluminiowych ze zintegrowaną przekładką
termoizolacyjną, zapewniając komfort i stabilność temperatury w pomieszczeniach. Umożliwiają łatwy, szybki i
powtarzalny montaż. W przeciwieństwie do klasycznych opasek i maskowań profile aluminiowe prefabrykowane
są na linii produkcyjnej. Mogą być dostarczone na plac budowy w stanie rozłożonym lub złożonym. Dzięki temu
znacznie poprawia się szybkość i jakość montażu.
Modułowy system budowy pozwala na zastosowanie następujących podstawowych typów z możliwością łączenia
różnych ram i rodzajów szyb.
OTWORY OKIENNE I INNE
Typy (możliwe kombinacje montażu:  A, B, C, D, E, F):
TYP 1 – wymiar równy wymiarowi elementu fasadowego
TYP 1.1 – z widocznym łączeniem
TYP 1.2 – z widocznym łączeniem
TYP 2 – wymiar inny niż elementu fasadowego
TYP 2.1 – z zakrytymi krawędziami
TYP 2.2 – w miejscach połączeń z zakrytymi krawędziami
TYP 2.3 – w miejscu górnego połączenia z zakrytymi krawędziami
TYP 2.4 – w miejscu dolnego połączenia z zakrytymi krawędziami
Kombinacje okien z szybami:
A – aluminiowa futryna (rama pomocnicza)
B – aluminiowa futryna + okno stałe
C – aluminiowa futryna + okno otwierane
D – aluminiowa futryna + wnęka  
E – aluminiowa futryna + wnęka + okno stałe
F – aluminiowa futryna + wnęka + okno otwierane
Typy (możliwe kombinacje montażu:  A, B):
TYP 1 – wymiar równy wymiarowi elementu fasadowego
TYP 1.1 – z widocznym łączeniem
TYP 1.2 – z widocznym łączeniem przesuniętym  
TYP 2 – wymiar inny niż elementu fasadowego
TYP 2.1 – z zakrytymi krawędziami
TYP 2.2 – w miejscach połączeń z zakrytymi krawędziami
TYP 2.3 – w miejscu górnego połączenia z zakrytymi krawędziami
TYP 2.4 – w miejscu dolnego połączenia z zakrytymi krawędziami
Kombinacje ościeżnic i pozostałych otworów
A – aluminiowa ościeżnica (rama pomocnicza)
B – aluminiowa ościeżnica + wnęka  
Ryc. 6.1: TYP 1 – wymiar równy wymiarowi elementu
fasadowego

Ryc. 6.2: TYP 2 – wymiar inny niż elementu fasadowego

Typ 2.2

Typ 1.1

Typ 1.2
Typ 2.3

!
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Typ 2.1

Typ 2.4

UWAGA:
Podkonstrukcja nośna w miejscu otworu musi zostać określona w drodze obliczeń statycznych.
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6.1 Okna i inne otwory
Typ 1.1: Widoczne łączenie – okno o długości i szerokości elementu fasadowego
MOŻLIWY TAKŻE MONTAŻ WNĘKOWY

Kombinacje: A – aluminiowa futryna (rama pomocnicza)

Ryc. 6.3: Futryna okienna w miejscach łączenia, zlicowana z powierzchnią elementów fasadowych Qbiss One B
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1
2
3
B
4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Element fasadowy Qbiss One B
Futryna okienna
Podkonstrukcja (stalowa)
Styk podłużny
Styk poprzeczny

Ryc. 6.4: przekrój A

1
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2
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4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wkład termoizolacyjny
Podkonstrukcja z profilem wsporczym
Futryna okienna
Mocowanie futryny okiennej
Element konstrukcji nośnej (stalowej)
Rama nośna
Element fasadowy Qbiss One B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pianka izolacyjna
Taśma uszczelniająca
Styk poprzeczny (uszczelka poprzeczna + profil dekoracyjny)
Okrągła uszczelka z PE
Membrana wodoszczelna
Wkład termoizolacyjny

Ryc. 6.5: przekrój B
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2

6

4

3

5
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Typ 1.1: Widoczne łączenie – okno o długości i szerokości elementu fasadowego
Kombinacje: C – aluminiowa futryna (rama pomocnicza) + okno otwierane
Ryc. 6.6: Futryna okienna w miejscach łączenia, zlicowana z powierzchnią elementów fasadowych Qbiss One B –
WERSJA WNĘKOWA

OBOWIĄZKOWO
Równoczesny
montaż
futryn
okiennych
i
elementów fasadowych!

A
1
3

2

B
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

Element fasadowy Qbiss One B
Futryna okienna
Profil wnękowy z oknem
Styk podłużny
Styk poprzeczny

Ryc. 6.7: przekrój A
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Wkład termoizolacyjny
Podkonstrukcja z profilem wsporczym
Futryna okienna
Rama nośna
Element fasadowy Qbiss One B

1.
2.
3.

Pianka izolacyjna
Taśma uszczelniająca
Styk poprzeczny (uszczelka poprzeczna +
profil dekoracyjny)
Membrana wodoszczelna
Wkład termoizolacyjny
Profil wnękowy
Profil montażowy/poziomujący

Ryc. 6.8: przekrój B
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Typ 1.2: Widoczne łączenie z przesunięciem (na cegiełkę) – okno o szerokości (i długości) elementu
fasadowego
Kombinacja: A – aluminiowa futryna (rama pomocnicza)

MOŻLIWY TAKŻE MONTAŻ WNĘKOWY

Ryc. 6.9: Futryna okienna równo z powierzchnią elementów fasadowych Qbiss One B, zamocowana z przesunięciem

A

OBOWIĄZKOWO
Równoczesny
montaż
futryn
okiennych
i
elementów fasadowych!
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2
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1.
2.
3.
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Element fasadowy Qbiss One B
Futryna okienna
Podkonstrukcja (stalowa)
Styk podłużny
Styk poprzeczny

Ryc. 6.10: przekrój A
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Podkonstrukcja (stalowa)
Taśma uszczelniająca
Okapnik drenażowy z EPDM
Rama nośna
Wkład termoizolacyjny
Futryna okienna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taśma uszczelniająca
Pianka izolacyjna
Okrągła uszczelka z PE
Membrana wodoszczelna
Rama nośna
Styk poprzeczny (uszczelka poprzeczna + profil dekoracyjny)
Wkład termoizolacyjny
Element fasadowy Qbiss One B

Ryc. 6.11: przekrój B
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Typ 2.1: Krawędzie zakryte – okno jest SZERSZE niż element fasadowy
Kombinacja: A – aluminiowa ościeżnica (rama pomocnicza)

MOŻLIWY TAKŻE MONTAŻ WNĘKOWY

Ryc. 6.12: Futryna okienna zamontowana ponad powierzchnią elementu fasadowego Qbiss One B
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4
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Element fasadowy Qbiss One B
Futryna okienna
Podkonstrukcja (stalowa)
Styk podłużny
Styk poprzeczny

Ryc. 6.13: przekrój A
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2
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Uszczelka EPDM + masa uszczelniająca
Futryna okienna
Element fasadowy Qbiss One B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Element fasadowy Qbiss One B
Okrągła uszczelka z PE
Taśma uszczelniająca
Wkręt/śruba mocująca
Pianka izolacyjna
Rama nośna
Membrana wodoszczelna
Wkład termoizolacyjny
Uszczelka

Ryc. 6.14: przekrój B
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TYP 2.2 – W miejscu górnego i dolnego łączenia z zakrytymi krawędziami
Kombinacja: A – aluminiowa ościeżnica (rama pomocnicza)

MOŻLIWY TAKŻE MONTAŻ WNĘKOWY

Ryc. 6.15: Futryna okienna w miejscach łączenia nad i pod elementami
fasadowymi
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OBOWIĄZKOWO
Równoczesny montaż
futryn okiennych i
elementów fasadowych!
1.
2.
3.
4.
5.

Element fasadowy Qbiss One B
Futryna okienna
Podkonstrukcja (stalowa)
Styk podłużny
Styk poprzeczny

Ryc. 6.16: przekrój A
4
4

2
3

1

1.
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3.
4.

Element fasadowy Qbiss One B
Podkonstrukcja z profilem wsporczym
Taśma uszczelniająca
Wkład termoizolacyjny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pianka izolacyjna
Taśma uszczelniająca
Wkręt/śruba mocująca
Futryna okienna
Mocowanie futryny okiennej
Okrągła uszczelka z PE
Wkład termoizolacyjny
Membrana wodoszczelna
Rama nośna

Ryc. 6.17: przekrój B
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TYP 2.3 – W miejscu górnego łączenia z zakrytymi krawędziami
Kombinacja: B – aluminiowa futryna + okno stałe

MOŻLIWY TAKŻE MONTAŻ WNĘKOWY

Ryc. 6.18: Futryna okienna zamontowana w miejscu górnego łączenia elementów fasadowych; krawędzie boczne powyżej

OBOWIĄZKOWO
Równoczesny montaż
futryn okiennych i
elementów fasadowych!
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B
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Element fasadowy Qbiss One B
Futryna okienna z szybą stałą
Szyba okienna
Styk podłużny
Styk poprzeczny

Ryc. 6.19: przekrój A
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Element fasadowy Qbiss One B
Podkonstrukcja z profilem wsporczym
Taśma uszczelniająca
Wkład termoizolacyjny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Okrągła uszczelka z PE
Wkręt/śruba mocująca
Mocowanie futryny okiennej
Pianka izolacyjna
Rama nośna
Membrana wodoszczelna
Futryna okienna
Uszczelka

Ryc. 6.20: przekrój B
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TYP 2.4 – W miejscu dolnego łączenia z zakrytymi krawędziami
Kombinacja: B – aluminiowa futryna + okno stałe

MOŻLIWY TAKŻE MONTAŻ WNĘKOWY

Ryc. 6.21: Futryna okienna zamontowana w miejscu dolnego łączenia elementów fasadowych; krawędzie boczne powyżej
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B

5

1. Element fasadowy Qbiss One B
2. Futryna okienna z szybą stałą
3. Szyba okienna
4. Styk poprzeczny
5. Styk podłużny

Ryc. 6.22: przekrój A
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1. Podkonstrukcja z profilem wsporczym
2. Mocowanie futryny okiennej
3. Rama nośna
4. Element fasadowy Qbiss One B

Ryc. 6.23: przekrój B
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1. Pianka izolacyjna
2. Taśma uszczelniająca
3. Wkręt/śruba mocująca
4. Futryna okienna
5. Mocowanie futryny okiennej
6. Okrągła uszczelka z PE
7. Wkład termoizolacyjny
8. Membrana wodoszczelna
9. Rama nośna
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7.0 Opakowanie, transport i składowanie
7.1 Opakowanie
Elementy fasadowe Qbiss One B pakowane są w standardowe opakowania o wysokości od 200 do 1320 mm.
Zwykle są one układane w stosy na podkładkach z polistyrenu o wysokości 100 mm.
Powierzchnie lakierowane elementów fasadowych zabezpieczone są samoprzylepną folią, którą należy usunąć
z każdego elementu przed zamontowaniem. Każda paczka zabezpieczona jest osłonami kartonowymi i owinięta
wodoszczelną folią do pakowania typu stretch.
Dostępne rodzaje opakowań:
Do transportu samochodowego (standardowe),
Do transportu kolejowego (z dodatkowym wzmocnieniem)*,
Do transportu kontenerowego (transport morski)*
*Rodzaj opakowania dobierany jest konkretnie dla danego projektu

Tabela 7.1: Maksymalne wymiary transportowe (z opakowaniem)

netto

opakowanie
plus...

brutto

Maks. szerokość (mm)

1220

20

1240

Maks. wysokość (mm)

1200

120

1320

Maks. długość (mm)

6525

100

6600

Wymiary paczki

Maks. masa (kg)

2000

Ryc. 7.1: Side view of a stack prepared for transport by truck
7

1

2
3
4
5

6

1. Osłona
2. Zabezpieczenie narożnika
3. Etykieta
4. Przód
5. Polistyren
6. Instrukcja postępowania
7. Elementy fasadowe i wszystkie elementy
    ochronne owinięte są folią

7.2 Transport
Elementy fasadowe Qbiss One B mogą być przewiezione z zakładu na plac budowy transportem drogowym lub kolejowym. Do zamocowania ładunku do środka transportu należy użyć taśm materiałowych z podkładkami z drewna.

7.2.1. Transport wózkiem widłowym i urządzeniem dźwigowym (rozładunek)
Rozładunek za pomocą wózka widłowego dozwolony jest wyłącznie, gdy długość pojedynczej paczki nie
przekracza 8 m (Ryc.  2)!
Przy rozładunku za pomocą urządzenia dźwigowego należy użyć pasów transportowych o odpowiedniej nośności
i trawers o długości 4-5 m (Ryc.  4) lub zawiesia 4-punktowego o długości 6 m (Ryc.  5)!
Odpowiednich wymiarów deski należy umieścić pod taśmami i ułożyć równo z krawędzią paczki. Przekładki
należy umieścić na górze paczki (Ryc.  4 i 5).
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Ryc. 7.2: Procedura rozładunku





Lmaks. = 8000 mm

miejsce ustawienia wó
zka do podniesienia ład
widłami
unku





przekładka
drewniana 25 mm
x 150 mm x L
L= szerokość paczki
+ 20 mm

L = 4000 - 5000 mm

przekładka drewniana 50 mm x 160-200 mm x L

L= szerokość paczki + 20 mm



L = 6000 mm

M
in

.7

L= szerokość paczki  + 20 mm

0°

przekładka drewniana 25 mm x 150 mm x L

przekładka drewniana 50 mm x 160-200 mm x L

L= szerokość paczki  + 20 mm

Podczas rozładunku zadaszenie wózka musi być otwarte. Wsporniki osłony należy zdemontować, aby umożliwić
bezpieczne manipulowanie ładunkiem i zapobiec uszkodzeniu elementów fasadowych podczas podnoszenia
wózkiem.
UWAGA:
- Podnoszenie więcej niż jednej paczki na raz jest niedozwolone.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, zawsze należy przestrzegać instrukcji postępowania dołączonych do
każdej paczki.
- Odbiorca odpowiada za zgłaszanie wszelkich widocznych uszkodzeń przewoźnikowi z chwilą
otrzymania paczek na placu budowy/w miejscu montażu.
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7.2.2. Mocowanie paczek do transportu
Mocowanie paczek do transportu samochodowego
Paczki należy przymocować na samochodzie ciężarowym taśmami materiałowymi w odległości nieprzekraczającej
2,5 m (lub mniejszej, w zależności od długości paczki). Liny stalowe są niedozwolone. Podczas mocowania taśm
koniecznie należy kontrolować miejsca styku podkładek z drewna z górnym elementem fasadowym w paczce,
aby nie dopuścić do odkształcenia blachy elementu fasadowego.
Podczas transportu kierowca winien od czasu do czasu sprawdzać stabilność ładunku i napiąć ewentualne
poluzowane taśmy.
Ryc. 7.3: Załadunek paczek na samochód

Mocowanie paczek do transportu kolejowego
Paczki należy połączyć ze sobą i zamocować na wagonie transportowym.
Paczki muszą być połączone stalowymi taśmami na długości maks. 2,5 m lub – minimum dwukrotnej długości
każdej paczki.  Mniejsze paczki należy powiązać i zabezpieczyć przed ewentualnym przemieszczaniem się.
Paczki należy przymocować na wagonie używając taśm materiałowych. Liny stalowe są niedozwolone. Należy
wykluczyć możliwość odkształcenia się górnego elementu fasadowego w paczce.
Ryc. 7.4: Załadunek paczek na wagon

!

UWAGA:
Aby zapobiec uszkodzeniom zawsze należy przestrzegać instrukcji postępowania dołączonych do każdej
paczki.
Do przenoszenia paczek można użyć dźwigu stacjonarnego, samochodowego lub wózka widłowego.
Popychanie lub przesuwanie paczek widłami wózka widłowego jest surowo wzbronione!
Nie dopuszcza się stosowania stalowych lin do przenoszenia paczek dźwigiem.
Środek ciężkości musi zawsze znajdować się pomiędzy widłami lub taśmami nośnymi.
PODNOSZENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ PACZKI NA RAZ JEST SUROWO WZBRONIONE!
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7.3 Składowanie
Podczas przechowywania elementów fasadowych Qbiss One B należy uwzględnić następujące zasady:
- Zaleca się przechowywanie elementów fasadowych Qbiss One B w ich pierwotnym opakowaniu, w zamkniętym,
zadaszonym i suchym miejscu – nie powinny być wystawione na słońce ani narażone na gwałtowne zjawiska
pogodowe.
- Paczki należy przechowywać na prostej, stabilnej, suchej i czystej powierzchni. Wszelkie uszkodzenia folii
ochronnej należy naprawiać.
- Paczki powinny być składowane na płaskich i solidnych powierzchniach, aby nie dopuścić do zalania,
przechylenia się i przewrócenia poszczególnych paczek, szczególnie w zimie, gdy folia ochronna paczki
pokrywa się lodem.
- W przypadku przechowywania na zewnątrz, paczki należy dobrze osuszyć przed dokładnym zabezpieczeniem
brezentem. Maksymalna wysokość składowania wynosi 2,8 m.
Folię ochronną należy usunąć z obu stron panelu w ciągu trzech miesięcy od dnia dostawy elementu na
plac budowy. Folię ochronną należy całkowicie usunąć z panelu lub elewacji codziennie po zakończeniu
montażu, aby zapobiec negatywnym wpływom wody/kondensacji pod folią. Jeżeli na powierzchni pozostaną
resztki kleju, należy je natychmiast zmyć detergentem i wytrzeć dane miejsce szmatką.
Ryc. 7.5: Składowanie paczek
maks. 2.8 m

QOB Dokumentacja techniczna | PL | Wersja 1.8 | Czerwiec 2015

maks. 2.8 m
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8.0 Konserwacja budynków wyposażonych w elementy fasadowe Qbiss One B
8.1 Roczny przegląd okładzin elewacyjnych
Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić przegląd techniczny całego budynku i elewacji. Celem takiego
corocznego przeglądu jest wykrycie i usunięcie ewentualnych usterek, dzięki czemu okres trwałości użytkowej
elewacji zostaje wydłużony.  Coroczny przegląd serwisowy obejmuje:
- Oczyszczenie elementów fasadowych z brudu i umycie w razie konieczności.
- Natychmiastową naprawę ewentualnych uszkodzeń z chwilą ich wykrycia. Miejsca uszkodzone należy oczyścić
drobnoziarnistą włókniną ścierną (Scotch Brite M600), odkurzyć i odtłuścić (spirytusem technicznym lub
izopropanolem). Następnie nałożyć warstwę farby gruntowej na powierzchnię (suszona powietrzem powłoka
epoksydowej farby cynkowej), a następnie nałożyć warstwę ochronną (suszona powietrzem powłoka farby
poliuretanowej lub akrylowej).

8.2 Ogólne zalecenia
- Stosowanie substancji agresywnych do czyszczenia elementów fasadowych jest niedozwolone, ponieważ
mogą one spowodować uszkodzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Nie wolno stosować szlifierek i tarcz tnących w pobliżu elementów fasadowych Qbiss One B - gorące
odpryski mogą uszkodzić powłokę lakierową elementu.
- W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących konserwacji i konieczności usunięcia napraw pros
imy o kontakt z serwisem Trimo.

9.0 Gwarancja
Gwarancja na elementy fasadowe Trimo – patrz warunki gwarancyjne Trimo.
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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).

Published by: Trimo d.o.o., PL 10/2018

F: +386 (0)7 34 60 127

