TECHNICKÝ NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ
PRODUKTŮ TRIMO
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Úvod
Návod je určen ke kontrole a údržbě panelů Trimoterm, Trimoval, Qbiss One prvků a klempířských prvků,
které jsou vyrobeny z galvanizovaného předlakovaného plechu ošetřeného organickými ochrannými nátěry coil
coating. Nátěry zajišťují odolnost a estetický vzhled jak jednotlivých prvků, tak i finálního objektu.
Správce nebo uživatel objektů musí s adekvátně odborně kvalifikovanými osobami veškeré konstrukční prvky
pravidelně kontrolovat, udržovat a postarat se o čištění v rámci pravidelných údržbových prací. Kontrola je
povinná nejméně 1 x ročně, respektive i vícekrát, pokud je prostředí nepříznivější. Doporučujeme uzavření
smlouvy o provádění údržbových servisů s vhodným dodavatelem.
V tabulce na konci dokumentu je uveden seznam potřebných úkonů a opatření při kontrole objektu, návod k
opravě poškození, mytí střešních a fasádních panelů a ostatní hlediska údržby.
V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s kontrolou a údržbou galvanizovaného předlakovaného ocelového
plechu, obkladů, střešních a fasádních panelů Trimoterm vás žádáme, abyste se obrátili na servisní službu
Trimo.
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Ochrana prvků Trimo
Sendvičové systémy společnosti Trimo se skládají ze dvou plášťů tvořených žárově zinkovanými a následně
barvenými ocelovými plechy a izolačního jádra tvořeného nehořlavou lamelovou minerální vlnou.
Ocelový plech je předem žárově pozinkován (obvykle 275 g/m2 ) dle EN 10346 a dodatečně ošetřen organickým
nátěrem podle »coil-coating« procesu (EN 10169).
Pro barvení ocelového plechu se používají následující základní druhy barevných organických nátěrů:
• na základě polyesteru SP,
• na základě polyvinylidenfluoridu PVDF,
• na základě polyuretanu PUR
• na základě polyvinylchloridu PVC, nátěru nebo fólie větších tlouštěk

Tabulka 1: Základní vlastnosti jednotlivých druhů organických nátěrů resp. ochran

TIP ANTIKOROZIJSKE ZAŠTITE LIMA

SP

SP

PVDF PVDF+

PUR

PVC(P)

PVC+F

Označení protikorozního systému
[EN ISO 12944-2]

II

III

III

III

III

III

III

Tlouštka nátěru (pm) [EN 13523-1]

15

25

25

35

50

175-200

120-200

Teplotní odolnost (°C)

70

80

110

110

110

70

70

UV odolnost [EN 101698/tabulka 8]
Pevnost v ohybu

—

Ruv3

Ruv4

Ruv4

Ruv4

Ruv2

—

••

••

•••

••••

••••

••••

••••

Odolnost vůči skvrnám

••

•••

••••

••••

••••

••

••••

Legenda:
•••• vhodný bez výhrad ••• velice vhodný •• vhodný • podmíněně použitelný / kontaktovat Trimo - nepoužitelný
Během čištění nesmí přijít k náhlému ochlazení na teplotu rosného bodu. V opačném případě se objeví kondenzát. Viz.
Tabulku: Znázornění teploty rosného bodu při určité teplotě prostředí a relativní teplotě. V případě ochlazení musí být
pracovní teplota alespoň 3 °C nad teplotou rosného bodu.
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2.1 Návod k zabránění poškození výrobků
Je rovněž potřeba dodržovat pokyny k manipulaci s panely a prvky, aby se zabránilo vzniku mechanických
poškození.
V případě dodatečného řezání panelů nebo prvků jsou povoleny výhradně takové druhy nástrojů, které místo
řezu neohřejí na vysokou teplotu. Ta způsobí zničení protikorozní ochrany v bezprostřední blízkosti řezu. Proto je
zakázáno používat k těmto účelům různé druhy úhlových brusek!
Při vrtání a nýtování všech okrajů se musí mezi vrtačku a fasádní panel vložit ochrana (např. kartón), aby se
zabránilo dodatečnému mechanickému poškození panelu a aby se zabránilo odpadání špon na předlakovaný
tenký plech.
V blízkosti panelů je zakázána jakákoli práce, během níž odlétají horké piliny (např. svařování, řezání...). V případě
dodatečných prací v bezprostřední blízkosti (např. betonování, omítky, asfaltování a podobně) je třeba panely
vhodně dočasně zakrýt.
Jakékoli označování nebo řezání hřebíky či podobnými ostrými předměty, jimiž se poškodí ochranná vrstva panelů,
je zakázáno.
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Pravidelná roční kontrola
Účelem kontroly je odstranění případných závad v době užívání objektu.
Objekt složený z fasádních a střešních prvků a ostatních zakončení může být vystaven velice rozdílným
povětrnostním a teplotním změnám.
Proto má pravidelná údržba pro dlouhou životnost objektu podstatný význam.
V souladu s dobrou praxí je potřeba nejméně jednou ročně provést servisní kontrolu panelů a ostatních
konstrukčních částí objektu.
Se zvláštní pozorností je v rámci údržby třeba zkontrolovat:
• oblasti, kde se mohou hromadit nečistoty, saze, kondenzát a voda,
• čištění vtoků, úžlabí a okapů,
• dotažení všech konstrukčních prvků ke konstrukci,
• veškerá těsnění na objektu.
V Přílohách 1-6 na konci dokumentu jsou v tabulkách uvedeny činnosti pravidelné roční kontroly:
PŘÍLOHA 1: Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Trimoterm SNV,
PŘÍLOHA 2: Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Trimoterm FTV,
PŘÍLOHA 3: Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Trimoval,
PŘÍLOHA 4: Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Qbiss prvků,
PŘÍLOHA 5: Tabulka činností pravidelné roční kontroly ČISTÝCH MÍST,
PŘÍLOHA 6: Tabulka činností pravidelné roční kontroly KONTEJNERŮ.
Pravidelné servisní kontroly a dokumentované kontrolní protokoly jsou podmínkou uplatnění záruky v době
záruční lhůty. Dodavatel si vyhrazuje právo zamítnout jakoukoliv nahlášenou reklamaci, bude-li prokázáno,
že je následkem neudržování či údržby, která není v souladu s platným Technickým návodem.
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Kontrola dotažení všech konstrukčních prvků
Stav šroubů zjistíte nejjednodušeji tak, že v různých částech objektu odšroubujete několik náhodně vybraných
šroubů. Obzvlášť pečlivě je potřeba zkontrolovat stav těsnění, spoj těsnění a upevňovacího prvku a případnou
rez na šroubu. Těsnění musí být dobře přitisknuto k plechu, aby byla zajištěna těsnost spoje. Izolace v panelech
se časem lehce stiskne, což zapříčiní vznik mezery mezi těsněním a panelem; proto je třeba šrouby pravidelně
kontrolovat. Nedotažené šrouby je třeba adekvátně upevnit, již zkorodované šrouby a zteřelá těsnění vyměnit.
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Kontrola všech těsnění
Je potřeba kontrolovat stav všech těsnění na objektu, aby byla dlouhodobě zajištěna potřebná vodotěsnost a
vzduchotěsnost objektu. Veškerá poškozená a zteřelá těsnění se musí vyměnit za nová.
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Čištění
Výrobky Trimo jsou během používání vystaveny různým povrchovým nečistotám, stále se zvyšujícímu znečištění
ovzduší stejně jako rostoucímu množství UV záření.
V některých prostředích jako jsou průmyslové zóny a oblasti v blízkosti dopravních komunikací je znečištění
ještě větší a rychlejší.
Přítomnost nečistot a povrchových nečistot nepoškozuje jen povrchový vzhled, ale může mít vliv i na poškození
ochranného nátěru a po delší době i na poškození základního materiálu.
Obzvlášť špatný vliv na organické nátěry mají nečistoty ve vzduchu, emise síry, chlóru a dusíkaté sloučeniny,
které jsou rozpustné ve vodě a působí negativně na povrch předlakovaného plechu a snižují životnost protikorozní
ochrany.
Abychom dosáhli co nejdelší životnosti žárově zinkovaného předlakovaného ocelového plechu, je důležité
pravidelné odstraňování povrchových nečistot.
Zvlášť nutná je pravidelná kontrola a okamžitá sanace všech poškození kolem výpustí a komínů kvůli
negativním účinkům vycházejících komínových plynů a horkých sazí.
Veškerá čištění objektů mohou provádět i úklidové servisy. Kontaktní osoba je vám k dispozici v servisní službě
společnosti Trimo.

6.1 Odstraňování drobných kovových částic
Drobné kovové částice, které vzniknou v důsledku řezání a vrtání, velice rychle korodují a způsobují viditelná
mechanická poškození na organickém nátěru. Je nutné je v co nejkratší době nebo nejpozději po dokončené
denní práci z povrchu panelů zcela odstranit. K odstraňování se mohou použít měkké smetáčky nebo vysávání
Doporučujeme použití nástroje, který má zabudované sací trysky na vysávání vzniklých odpadních částic.
Velice nebezpečné jsou horké špony, které dopadnou na povrch plechu. Ty se zaryjí hluboko do ochranného
nátěru a způsobují místní trvalá poškození. Doporučujeme povinnou ochranu povrchu plechu před následným
vlivem působení horkých špon.
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Mytí
Mytí všech míst objektu doporučujeme alespoň 1 x ročně.
Mytí se provádí pod tlakem (Kercher, Wap) s dodržováním parametrů:
• teplota vody na mytí max. 60 °C,
• tlak vodního paprsku: do 10 barů,
• roztok alkalického čist. prostředku, koncentrace do max. 10 %
• PH roztoku: min. 6 do max. 9 – pro organický nátěr polyester (SP, PUR)
• PH roztoku: min. 4 do max. 9 – pro organický nátěr plastisol (PVC) a
• PH roztoku: min. 4 do max. 9 – pro organický nátěr polyvinylidenfluorid (PVDF)
•
Kompletní povrch panelů Trimoterm (fasáda, střecha) je potřeba omýt vodním roztokem alkalického čisticího
prostředku s předepsanou koncentrací. Po omytí čisticím prostředkem se celý povrch opláchne zcela čistou
vodou. Oplach se musí vždy provádět od shora dolů, aby byl čisticí prostředek zcela odstraněn.
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Použití příliš silných nebo nevhodných čisticích prostředků barevný nátěr poškozuje.
Po oplachu čistou vodou je mokrý povrch potřeba otřít suchou tkaninou.
Čistí se vždy uzavřené plochy, aby měl povrch po čištění jednotný vzhled.
S odpadní vodou, která vznikne během čištění, se musí nakládat v souladu s platnou legislativou dané oblasti.

7.1 Speciální doporučení
V případě výskytu plísně povrch očistěte vhodným roztokem v následujícím složení:
• Čisticí prostředek pro domácnost - 0,5%
• Fosforečnanem sodným - 3,0%
• 5% roztokem chlornanu sodného - 25,0%
• Čistou a čerstvou vodu - 71,5%
• Po omytí povrch dobře opláchněte tekoucí vodou.
Nakon čišćenja isperite površinu tekućom vodom.
Za odstranjivanje mrlja dopuštena je uporaba izopropilnog alkohola (2n-propanol) ili alkoholnog sredstva za
čišćenje (INCIDIN, proizvođač Ecolab d.o.o.) ili mineralnih sredstava za čišćenje na osnovi ugljikohidrata (white
spirit, Tessarol). Preporučujemo testnu primjenu na manjoj površini. Kad je mrlja odstranjena, površinu je
potrebno dobro isprati čistom vodom.

7.2 Upozornění
Povrch panelů se nesmí čistit za velice slunného počasí nebo na silně rozehřátém plechu, kdy jsou výrobky
konstantně vystaveny slunci.
Při čištění lakovaných ploch je zakázáno použití silných organických ředidel a hrubých čisticích prostředků
nebo kartáčů.
S čištěním a drhnutím povrchu to nepřehánějte, protože můžete poškodit vysoce kvalitní finální lak. Na čištění
jsou obzvláště citlivé tmavé odstíny a odstíny kovových tónů.
Asfaltové skvrny je třeba ihned očistit Tessarolem resp. lakovým benzínem a betonové skvrny vlhkým hadrem
ihned po jejich vzniku!
Důležité: Každý zásah do střechy nebo fasády (zhotovení otvorů, montáž doplňkových prvků, …) bez
schválení odpovědné osoby společnosti Trimo má za následek ukončení záruční lhůty.

Čisticí prostředek
INCIDIN LIQUID
Dodavatel: Ecolab d.o.o..
Vajngerlova 4, p.p. 1007
Sl - 2001 Maribor
Telefon: + (0) 2 42 93 100
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Minerální čisticí prostředek:
TESSAROL
Výrobce: HELIOS d.o.o.
Količevo 65,1230 Domžale, SLO
Telefon: ++386 (01) 7213-007
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Postup sanace mechanických poškození na organickém potahu
Rozsah mechanických poškození je potřeba vyhodnotit a na základě toho zvolit nejvhodnější přístup.
Pro menší mechanická poškození nátěru postačuje provést opravu (touch up), jejíž postup je popsán v této
kapitole a je přiložen k návodu k použití opravné barvy.
Výměna panelu je doporučena, pokud jsou poškození většího rozsahu a není možné je sanovat popsaným
způsobem.
Veškeré případné sanace přetřením barvou se projednávají zvlášť dle jednotlivých objektů. Aktivity probíhají
ve spolupráci se servisní službou společnosti Trimo.
Doporučujeme okamžitou opravu mechanických poškození, dokud jsou tato ještě čerstvá a čistá, jelikož oprava
je tehdy ještě rychlá a jednoduchá.
Pokud není mechanické poškození sanováno ihned po jeho vzniku, způsobuje špatný vzhled povrchu a zkracuje
životnost plechu.
Po delší době je opravování mechanických poškození podstatně obtížnější a výsledek třeba není tak úspěšný,
jelikož se v té době už může objevit koroze a vizuální rozdíl v odstínu předlakovaného plechu.
Barvy ve spreji se k opravám používat nesmí. Sanaci silnějších oděrek polyesterovými tmely nedoporučujeme.

8.1 Oprava mechanických poškození (touch up)
K opravě mechanických poškození doporučujeme, aby se:
• poškozené místo na plechu lokálně ošetřilo čistícím alkoholem,
• opravný nátěr (2k PUR) před použitím dobře promíchal v předepsaném poměru složky A a složky B a
• na čisté a suché místo nanesl nátěr v nejlepším možném odstínu plechu.
K aplikaci použijte tenký malířský štětec.
V případě mechanických poškození pouze na krycím nátěru postačuje jen jedno nanesení barvy. V případě
poškození do vrstvy zinku nebo základního materiálu doporučujeme, aby byla nanesena ještě jedna vrstva
barvy poté, kdy je první vrstva již suchá.
Opravný nátěr musí být sladěn s odstínem předlakovaného plechu jako co možná nejlepší přiblížení.
Barvu je potřeba nanést do úplného pokrytí. Pro odstíny, které mají horší krycí vlastnosti, doporučujeme, aby
byl krycí nátěr nanesen ve dvou vrstvách.

Opravný nátěr: 2 složkový polyuretan, polomat, 30GU
REZISTOL EMAJL 2k PUR, odstín dle Ral resp. vzorku plechu, Helioss
INTERTHANE 990 SG, odstín dle Ral resp. vzorku plechu, International
Hempathanne 55210, odstín dle Ral resp. vzorku plechu, Hempel
Hardtop AS, odstín dle Ral resp. vzorku plechu, Jotun
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Pracovní parametry:
• Teplota vzduchu: min.: +10 do +25 ˚C
• Vlhkost vzduchu: max.: 80%
• Teplota povrchu musí být min. 3 °C nad rosným bodem.
Pracovní podmínky musí být zajištěny po dobu aplikace opravné bravy a po dobu schnutí.

8.2 Mechanická poškození povrchů korozí
Pokud se na předlakovaném plechu již objevila koroze kvůli příliš silným a hlubokým mechanickým poškozením,
která nebyla včas sanována, je potřeba nejprve důkladně odstranit částice způsobující korozi. Můžeme
použít vhodné brusné tkaniny. Na lokálně ošetřený povrch nejdřív naneseme základní nátěr, který obsahuje
protikorozní pigmenty. Doporučujeme použít základní nátěr 2k epoxi. Na suchý povrch základního nátěru je
ještě nutné nanést krycí nátěr. Použijeme stejný typ jako na sanaci mechanických poškození v bodu 8.1.
Krycí nátěr musí být sladěn s odstínem předlakovaného plechu jako co možná nejlepší přiblížení.
Barvu je potřeba nanést do úplného pokrytí. Pro odstíny, které mají horší krycí vlastnosti, doporučujeme, aby
byl krycí nátěr nanesen ve dvou vrstvách. K nanášení barvy se používá tenčí štětec.
Při realizaci musíme dodržovat předepsané pracovní podmínky, které jsou uvedeny v technických informacích
použitých nátěrů.
Sanace musí být omezena na co nejmenší možnou plochu. U lokálních sanací může časem dojít ke vzniku
vizuálního rozdílu v odstínu barvy a odstínu tónu předlakovaného plechu.
Tento návod má pouze informační charakter.
Záruka na provedení sanace je v naprosté odpovědnosti firmy realizující sanaci.
Pro ostatní dodatečné návody se, prosím, obraťte na servisní službu společnostiTrimo.
TRIMO Servis
Prijateljeva 12
8210 Trebnje
Tel.: +386 7 34 60 383
Fax.: +386 7 34 60 340
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Příloha 1: Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Trimoterm SNV
KONTROLA

PANELŮ A
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ZÁVADY

NÁSLEDKY

OPATŘENÍ

NAPLAVENINY
u perforací

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi,
kapilární tah kvůli tomu
zatéká voda za okraj do
objektu a plech chátrá.

Odstraňte naplaveniny,
místo omyjte.

NEČISTOTY
(v místech, kde je
nesplachuje dešťovka,
např. pod římsami)

Kazí vzhled stavby a
mohou způsobit poškození
barvy.

Omyjte, jak je popsáno v
kapitole 7.

PLÍSEŇ
(Objeví se zřídka, za
mimořádných podmínek
se však může šířit)

Kazí vzhled, koroduje,
chátrání ochrany, špatná
hygiena.

Oblast omyjte a ošetřete
ho prostředkem proti
plísni.

MECHANICKÁ
POŠKOZENÍ
(nekorodovaná,
korodovaná)

Kazí vzhled stavby,
korodují, zkracují životnost
objektu.

Postupy jsou popsány v
kapitole 8.

PŘÍTOMNOST ŠPON
(korodovaných)

Korodují a na povrchu
plechu zanechávají skvrny.
Chůze po šponách na
krytině způsobí dodatečná
poškození.

Odstranit ihned po vzniku,
postupy jsou popsány v
kapitole 6.1.

NAPLAVENINY

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi.

Odstraňte naplaveniny, a
pokud je potřeba, místo
omyjte.

UCPANÉ OKAPY

Překážky mohou způsobit
vytékání vody do stavby.

Odstraňte naplaveniny.

DEFORMACE STŘECHY
KVŮLI VNĚJŠÍM VLIVŮM
(způsobuje netěsnost
těsnění pod šrouby a
deformaci těsnícího
materiálu)

Netěsnost může být
příčinou průniku vody do
objektu a koroze v panelu.

Utahování šroubů, výměna
šroubů a těsnění, výměna
těsnícího materiálu.

OKAPŮ a ÚŽLABÍ

UPEVŇOVACÍHO A
TĚSNÍCÍHO MATERIÁLU

* Izvodi se barem jedanput godišnje odnosno po planu održavanja korisnika objekta
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Příloha 2: Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Trimoterm FTV
KONTROLA

PANELŮ A
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ZÁVADY

NÁSLEDKY

OPATŘENÍ

NEČISTOTY
(v místech, kde je
nesplachuje dešťovka,
např. pod římsami)

Kazí vzhled stavby a
mohou způsobit poškození
barvy.

Omyjte, jak je popsáno v
kapitole 7.

PLÍSEŇ
(Objeví se zřídka, za
mimořádných podmínek
se však může šířit)

Kazí vzhled, koroduje,
chátrání ochrany, špatná
hygiena.

Oblast omyjte a ošetřete
ho prostředkem proti
plísni.

MECHANICKÁ
POŠKOZENÍ
(nekorodovaná,
korodovaná)

Kazí vzhled stavby,
korodují, zkracují životnost
objektu.

Postupy jsou popsány v
kapitole 8.

PŘÍTOMNOST ŠPON
(korodovaných)

Korodují a na povrchu
plechu zanechávají skvrny.
Chůze po šponách na
krytině způsobí dodatečná
poškození.

Odstranit ihned po vzniku,
postupy jsou popsány v
kapitole 6.1.

DEFORMACE KVŮLI
VNĚJŠÍM VLIVŮM
(způsobuje netěsnost
těsnění pod šrouby)

Netěsnost může být
příčinou průniku vody do
objektu a koroze v panelu

Utahování šroubů, výměna
šroubů a těsnění, výměna
těsnícího materiálu.

* Provádí se min. 1 x /rok resp. dle plánu údržby uživatele objektu.
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Příloha 3 : Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Trimoval
KONTROLA

PANELŮ A
KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ZÁVADY

NÁSLEDKY

OPATŘENÍ

NAPLAVENINY
u perforací

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi.

Odstraňte naplaveniny,
místo omyjte.

NEČISTOTY
(v místech, kde je
nesplachuje dešťovka,
např. pod římsami)

Kazí vzhled stavby a
mohou způsobit poškození
barvy.

Omyjte, jak je popsáno v
kapitole 7

PLÍSEŇ
(Objeví se zřídka, za
mimořádných podmínek
se však může šířit)

Kazí vzhled, koroduje,
chátrání ochrany, špatná
hygiena.

Oblast omyjte a ošetřete
ho prostředkem proti
plísni.

MECHANICKÁ
POŠKOZENÍ
(nekorodovaná,
korodovaná)

Kazí vzhled stavby,
korodují, zkracují životnost
objektu.

Postupy jsou popsány v
kapitole 8.

PŘÍTOMNOST ŠPON
(korodovaných)

Korodiraju i ostavljaju
mrlje na površini lima,

Odstranit ihned po vzniku,
postupy jsou popsány v
kapitole 6.1.

NAPLAVENINY

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi.

Odstraňte naplaveniny, a
pokud je potřeba, místo
omyjte.

UCPANÉ OKAPY

Překážky mohou způsobit
vytékání vody do stavby.

Odstraňte naplaveniny.

NETĚSNOST
UPEVŇOVÁNÍ PANELŮ A
PLECHŮ

Netěsnost může být
příčinou průniku vody do
objektu a koroze v panelu.

Utahování šroubů, výměna
šroubů a těsnění, výměna
těsnícího materiálu.

OKAPŮ a ÚŽLABÍ

KONTROLA TĚSNOSTI
UPEVNĚNÍ A KOROZE
ŠROUBŮ

* Provádí se min. 1 x /rok resp. dle plánu údržby uživatele objektu.
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Příloha 4 : Tabulka činností pravidelné roční kontroly systému Qbiss One prvků
KONTROLA

QBISS ONE ELEMENTŮ

ZÁVADY

NÁSLEDKY

OPATŘENÍ

NAPLAVENINY
u perforací

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi.

Odstraňte naplaveniny,
místo omyjte.

NEČISTOTY
(v místech, kde je
nesplachuje dešťovka,
např. pod římsami)

Kazí vzhled stavby a
mohou způsobit poškození
barvy.

Omyjte, jak je popsáno v
kapitole 7.

MECHANICKÁ
POŠKOZENÍ
(nekorodovaná,
korodovaná)

Kazí vzhled stavby,
korodují, zkracují životnost
objektu.

Postupy jsou popsány v
kapitole 8.

PŘÍTOMNOST ŠPON
(korodovaných)

Korodují a na povrchu
plechu zanechávají skvrny.
Chůze po šponách na
krytině způsobí dodatečná
poškození.

Odstranit ihned po vzniku,
postupy jsou popsány v
kapitole 6.1.

NAPLAVENINY

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi.

Odstraňte naplaveniny, a
pokud je potřeba, místo
omyjte.

UCPANÉ OKAPY

Překážky mohou způsobit
vytékání vody do stavby.

Odstraňte naplaveniny.

NETĚSNOST
UPEVŇOVÁNÍ PANELŮ A
PLECHŮ

Netěsnost může být
příčinou průniku vody do
objektu a koroze v panelu.

Utahování šroubů, výměna
šroubů a těsnění, výměna
těsnícího materiálu.

OKAPŮ a ÚŽLABÍ

KONTROLA TĚSNOSTI
UPEVNĚNÍ A KOROZE
ŠROUBŮ

* Provádí se min. 1 x /rok resp. dle plánu údržby uživatele objektu.
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Příloha 5 : Tabulka činností pravidelné roční kontroly KONTEJNERŮ
KONTROLA

PANELŮ

OKAPŮ a OKAPOVÝCH
ROUR

NÁROŽNÍKŮ

ZÁVADY

NÁSLEDKY

OPATŘENÍ

NEČISTOTY
(v místech, kde je
nesplachuje dešťovka,
např. pod římsami)

Kazí vzhled stavby a
mohou způsobit poškození
barvy.

Omyjte, jak je popsáno v
kapitole 7.

PLÍSEŇ
(Objeví se zřídka, za
mimořádných podmínek
se však může šířit)

Kazí vzhled, koroduje,
chátrání ochrany, špatná
hygiena.

Oblast omyjte (kap. 7.) a
ošetřete ho prostředkem
proti plísni.

MECHANICKÁ
POŠKOZENÍ
(nekorodovaná,
korodovaná)

Kazí vzhled stavby,
korodují, zkracují životnost
objektu.

Postupy jsou popsány v
kapitole 8
(je přiloženo 0,25 kg
barvy).

PŘÍTOMNOST ŠPON
(korodovaných)

Korodují a na povrchu
plechu zanechávají skvrny.
Chůze po šponách na
krytině způsobí dodatečná
poškození.

Odstranit ihned po vzniku,
postupy jsou popsány v
kapitole 6.1.

NAPLAVENINY

Zadržují vodu a nečistoty,
kvůli čemuž vznikají
nánosy, které mohou
způsobit korozi.

UCPANÉ OKAPY

Překážky mohou
způsobit vytékání vody do
kontejneru.

ZLEDOVATĚLÁ VODA V
NÁROŽNÍCÍCH

Odstraňte naplaveniny,
a pokud je třeba, místo
omyjte.

Odstranění ledu

* Izvodi se barem dvaput godišnje odnosno po planu održavanja korisnika objekta
** Detaljnije upute za uporabu i održavanje kontejnera Trimo priložene su samom proizvodu.

Příloha 6 : Tabulka činností pravidelné roční kontroly ČISTÝCH MÍST
KONTROLA

PANELŮ

ZÁVADY

NÁSLEDKY

OPATŘENÍ

NEČISTOTY
(na těsnících tmelech)

Kazí vzhled stavby a
mohou způsobit poškození
barvy.

Omyjte, jak je popsáno v
kapitole 7.

ODSTRANĚNÝ TĚSNÍCÍ
TMEL
(mezi panely u zakulacení)

Nezajišťuje těsnost při
mytí plochy.

Odstranit stávající a na
čistý a suchý povrch
nanést nový těsnící tmel.

MECHANICKÁ
POŠKOZENÍ
(nekorodovaná,
korodovaná)

Kazí vzhled stavby,
korodují, zkracují životnost
objektu.

Sanace menších
netěsností těsnícím
tmelem, větších
netěsností lepením
plechových záplat.

* Izvodi se barem jedanput godišnje odnosno po planu održavanja korisnika objekta, zajedno sa sustavima FTV i SNV.
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