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TYP PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PLECHU SP SP PVDF PVDF+ PUR PVC(P) PVC+F

Označenie protikorózneho systému 
[EN ISO 12944-2] II III III III III III III

Hrúbka náteru (pm) [EN 13523-1] 15 25 25 35 50 175-200 120-200

Teplotná odolnosť (°C) 70 80 110 110 110 70 70

UV odolnosť [EN 101698/tablica 8] — Ruv3 Ruv4  Ruv4 Ruv4 Ruv2 —

Pevnosť v ohybe •• •• ••• •••• •••• •••• ••••

Odolnosť proti škvrnám •• ••• •••• •••• •••• •• ••••

1 Úvod

Návod je určený na kontrolu a údržbu panelov Trimoterm, Trimoval, Qbiss One elementov a klampiarskych 
prvkov, ktoré sú vyrobené z galvanizovaného predlakovaného plechu ošetreného organickými ochrannými 
nátermi coil coating. Nátery zaisťujú odolnosť a estetický vzhľad tak jednotlivých prvkov, ako aj finálneho objektu.
   
Správca alebo užívateľ objektov musí s adekvátne odborne kvalifikovanými osobami všetky konštrukčné prvky 
pravidelne kontrolovať, udržiavať a postarať sa o čistenie v rámci pravidelných údržbových prác. Kontrola je 
povinná najmenej 1× ročne, respektíve i viackrát, pokiaľ je prostredie nepriaznivejšie. Odporúčame uzatvorenie 
zmluvy o vykonávaní údržbových servisov s vhodným dodávateľom. 

V tabuľke na konci dokumentu je uvedený zoznam potrebných úkonov a opatrení pri kontrole objektu, návod na 
opravu poškodenia, umývanie strešných a fasádnych panelov a ostatné hľadiská údržby. 

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s kontrolou a údržbou galvanizovaného predlakovaného oceľového 
plechu, obkladov, strešných a fasádnych panelov Trimoterm vás prosíme, aby ste sa obrátili na servisnú službu 
Trimo. 

2 Ochrana prvkov Trimo 

Trimo prvky resp. panely sa skladajú z výplne (minerálnej vlny) a obkladu z pozinkovaného predlakovaného tenkého 
oceľového plechu. 

Oceľový plech je vopred žiarovo pozinkovaný (obvykle 275 g/m2 ) podľa EN 10346 a dodatočne ošetrený organickým 
náterom podľa »coil-coating« procesu (EN 10169).

Na oceľovom plechu sa používajú nasledujúce základné druhy organických náterov, respektíve ochrán na oceľovom 
plechu:
• na základe polyestru SP, 
• na základe polyvinylidenfluoridu PVDF, 
• na základe polyuretánu PUR,
• na základe polyvinylchloridu PVC, náteru alebo fólie väčších hrúbok.

Jednotlivé druhy organických ochrán so základnými vlastnosťami sú znázornené v tabuľke 1.

Tabuľka 1: Základné vlastnosti jednotlivých druhov organických náterov resp. ochrán

Legenda:  
•••• vhodný bez výhrad ••• veľmi vhodný •• vhodný • podmienečne použiteľný/kontaktovať Trimo - nepoužiteľný

Počas čistenia nesmie prísť k náhlemu ochladeniu na teplotu rosného bodu. V opačnom prípade sa objaví kondenzát. 
Pozrite tabuľku: Znázornenie teploty rosného bodu pri určitej teplote prostredia a relatívnej teplote. V prípade ochladenia 
musí byť pracovná teplota aspoň 3 °C nad teplotou rosného bodu.
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Stav skrutiek zistíte najjednoduchšie tak, že v rôznych častiach objektu odskrutkujete niekoľko náhodne 
vybraných skrutiek. Obzvlášť starostlivo je potrebné skontrolovať stav tesnenia, spoj tesnenia a upevňovacieho 
prvku a prípadnú hrdzu na skrutke. Tesnenie musí byť dobre pritlačené k plechu, aby bola zaistená tesnosť spoja. 
Izolácia v paneloch sa časom ľahko stlačí, čo zapríčiní medzeru medzi tesnením a panelom, preto je potrebné 
skrutky pravidelne kontrolovať. Odskrutkované skrutky je potrebné adekvátne upevniť, už skorodované skrutky a 
poškodené tesnenia vymeniť.

2.1  Návod na zabránenie poškodeniu výrobkov

Je potrebné dodržiavať tiež pokyny na manipuláciu s panelmi a elementami, aby sa zabránilo vzniku mechanických 
poškodení.

V prípade dodatočného rezania panelov alebo elementov sú povolené výhradne nožnice a píly, ktoré miesto rezu 
neohrejú na vysokú teplotu. Tá spôsobí zničenie protikoróznej ochrany v bezprostrednej blízkosti rezu. Preto je 
použitie rôznych uhlových brúsok na tento účel zakázané!

Pri vŕtaní a nitovaní všetkých okrajov sa musí medzi vŕtačku a fasádny panel vložiť ochrana (napr. kartón), aby sa 
zabránilo dodatočnému mechanickému poškodeniu panelu a aby sa zabránilo odpadávaniu pilín na predlakovaný 
tenký plech.

V blízkosti panelov je zakázaná akákoľvek práca, počas ktorej odletujú horúce piliny (napr. zváranie, rezanie...). 
V prípade dodatočných prác v bezprostrednej blízkosti (napr. betónovanie, omietanie, asfaltovanie a podobne) je 
potrebné panely vhodne dočasne zakryť.

Akékoľvek označovanie alebo rezanie klincami či podobnými ostrými predmetmi, ktorými sa poškodí ochranná 
vrstva, je zakázané.

3 Pravidelná ročná kontrola

Účelom kontroly je odstránenie prípadných porúch v čase používania objektu.
Objekt, na ktorom sú použité fasádne alebo strešné elementy a ostatné prvky môže byť vystavený veľmi rozdielnym 
poveternostným a teplotným zmenám. 

Preto má pravidelná údržba pre dlhú životnosť objektu podstatný význam. 
 
V súlade s dobrou praxou je potrebné najmenej raz ročne vykonať servisnú kontrolu panelov a ostatných 
konštrukčných častí objektu.

So zvláštnou pozornosťou je v rámci údržby potrebné skontrolovať:
• oblasti, kde sa môžu hromadiť nečistoty, sadze, kondenzát a voda,
• čistenie vtokov, žľabov a odkvapov,
• dotiahnutie všetkých konštrukčných prvkov ku konštrukcii,
• kontroly všetkých tesnení na objekte.

V Prílohách 1 – 6 na konci dokumentu sú v tabuľkách uvedené činnosti pravidelnej ročnej kontroly:

PRÍLOHA 1: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Trimoterm SNV
PRÍLOHA 2: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Trimoterm FTV
PRÍLOHA 3: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Trimoval
PRÍLOHA 4: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Qbiss prvkov
PRÍLOHA 5: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly ČISTÝCH MIEST
PRÍLOHA 6: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly KONTAJNEROV

Pravidelné servisné kontroly a dokumentované kontrolné protokoly sú podmienkou uplatnenia záruky v 
čase záručnej lehoty. Dodávateľ si vyhradzuje právo zamietnuť akúkoľvek nahlásenú reklamáciu, ak bude 
preukázané, že je následkom neudržovania.

4 Kontrola upevnennia všetkých konštrukčných prvkov
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5 Kontrola všetkých tesnení   
Je potrebné kontrolovať stav všetkých tesnení na objekte, aby bola dlhodobo zaistená potrebná vodotesnosť a 
vzduchotesnosť objektu. Všetky poškodené a staré tesnenia sa musia vymeniť za nové.

6 Čistenie
Výrobky Trimo sú počas používania vystavené rôznym povrchovým nečistotám, neustále znečistenejšiemu 
vzduchu a neustále väčšiemu množstvu UV žiarenia.

V niektorých prostrediach, ako sú priemyselné zóny a oblasti v blízkosti dopravných komunikácií, je znečistenie 
ešte väčšie a rýchlejšie.

Prítomnosť nečistôt a povrchových nečistôt nepoškodzuje len povrchový vzhľad, ale môže mať vplyv i na 
poškodenie ochranného náteru a po dlhšom čase i na poškodenie základného materiálu.  

Obzvlášť zlý vplyv na organické nátery majú nečistoty vo vzduchu, emisie síry, chlóru a dusíkaté zlúčeniny, ktoré 
sú rozpustné vo vode a pôsobia negatívne na povrch predlakovaného plechu a znižujú životnosť protikoróznej 
ochrany.

Aby sme dosiahli čo najdlhšiu životnosť žiarovo pozinkovaného predlakovaného oceľového plechu, je dôležité 
pravidelné odstraňovanie povrchových nečistôt. 

Zvlášť nutná je pravidelná kontrola a okamžitá sanácia všetkých poškodení okolo výpustov a komínov kvôli 
negatívnym účinkom vychádzajúcich komínových plynov a horúcich sadzí.

Všetko čistenie objektov môžu vykonávať i upratovacie servisy. Kontaktnú osobu môžete získať v servisnej 
službe Trimo.

6.1 Odstraňovanie drobných kovových častíc

Drobné kovové častice, ktoré vzniknú v dôsledku rezania a vŕtania, veľmi rýchlo korodujú a spôsobia mechanické 
a viditeľné poškodenia na organickom nátere. Je nutné ich v čo najkratšom čase alebo najneskôr po dokončenej 
dennej práci z povrchu panelov celkom odstrániť. Na odstraňovanie sa môžu použiť mäkké zmetáky alebo 
vysávanie. Odporúčame použitie nástroja, ktorý má zabudované nasávacie trysky na vysávanie vzniknutých 
odpadových častíc.

Veľmi nebezpečné sú horúce piliny, ktoré dopadnú na povrch plechu. Tie sa zaryjú hlboko do ochranného 
náteru a spôsobujú miestne trvalé poškodenia. Odporúčame povinnú ochranu povrchu plechu pred následným 
vplyvom pôsobenia horúcich pilín.

7 Umývanie
Umývanie všetkých miest objektu odporúčame aspoň 1× ročne.

Umývanie sa vykonáva pod tlakom (Kercher, Wap) s dodržovaním parametrov:
• teplota vody na umývanie max. 60 °C,
• tlak vodného lúča: do 10 barov,
• roztok alkalického čist. prostriedku, koncentrácia do  max. 10 %
• PH roztoku: min. 6 do max. 9 – pre organický náter polyester (SP, PUR)
• PH roztoku: min. 4 do max. 9 – pre organický náter plastisol (PVC)
• PH roztoku: min. 4 do max. 9 – pre organický náter polyvinylidenfluorid (PVDF)

Kompletný povrch panelov Trimoterm (fasáda, strecha) je potrebné umyť vodným roztokom alkalického 
čistiaceho prostriedku s predpísanou koncentráciou. Po umytí čistiacim prostriedkom sa celý povrch opláchne 
celkom čistou vodou. Oplach sa musí vždy vykonávať zhora dole, aby bol čistiaci prostriedok celkom odstránený. 
Použitie príliš silných alebo nevhodných čistiacich prostriedkov farebný náter poškodzuje.
Po oplachu čistou vodou je mokrý povrch potrebné utrieť suchou tkaninou.
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7.1  Špeciálne odporúčania 

V prípade výskytu plesne povrch očistite vhodným roztokom v nasledujúcom zložení:
• Čistiaci prostriedok pre domácnosť – 0,5 % 
• Fosforečnanom sodným – 3,0 % 
• 5 % roztokom chlórnanu sodného – 25,0 % 
• Čistou a čerstvou vodu – 71,5 % 

Po umytí povrch dobre opláchnite tečúcou vodou.

Na odstraňovanie škvŕn je povolené použitie izopropyl alkoholu (2n-propanol) alebo alkoholového čistiaceho 
prípravku (INCIDIN, výrobca Ecolab d.o.o. alebo minerálnych čistiacich prípravkov na báze uhľovodíkov (white 
spirit, Tessarol). Odporúčame vopred urobiť test na menšej ploche. Hneď ako je škvrna odstránená, je potrebné 
povrch dobre opláchnuť čistou vodou.

7.2  Upozornenie 

Povrch panelov sa nesmie čistiť za veľmi slnečného počasia alebo na silne rozohriatom plechu, keď sú elementy 
konštantne vystavené slnku.

Pri čistení lakovaných plôch je zakázané použitie silných organických riedidiel a hrubých čistiacich prostriedkov 
alebo kief.

S čistením a drhnutím povrchu to nepreháňajte, pretože môžete poškodiť vysokokvalitný finálny lak. Na čistenie 
sú obzvlášť citlivé tmavé odtiene a odtiene metalických tónov.

Asfaltové škvrny je potrebné ihneď očistiť Tessarolom, resp. lakovým benzínom a betónové škvrny vlhkou 
handrou ihneď po ich vzniku!

Dôležité: Každý zásah do strechy alebo fasády (zhotovenie otvorov, montáž doplnkových prvkov, …) bez 
schválenia Trima má za následok ukončenie záručnej lehoty.

Čistiaci prostriedok

INCIDIN LIQUID  
Dodávateľ: Ecolab d.o.o..
Vajngerlova 4, p.p. 1007 
Sl – 2001 Maribor 
Telefón: ++386  (0) 2 42 93 100 

Minerálny čistiaci prostriedok: 
TESSAROL
Výrobca: HELIOS d.o.o.
Količevo 65,1230 Domžale, SLO
Telefón: ++386 (0) 1 7213-007 

Čistia sa vždy uzatvorené plochy, aby mal povrch po čistení jednotný vzhľad.

S odpadovou vodou, ktorá vznikne počas čistenia, sa musí nakladať v súlade s platnou legislatívou z tejto 
oblasti.
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8 Postup sanácie mechanických poškodení na organickom poťahu
Rozsah mechanických poškodení je potrebné vyhodnotiť a na základe toho zvoliť najvhodnejší prístup.
 
 Pri menších mechanických poškodeniach náteru postačuje vykonať opravu (touch up), ktorej postup je 
popísaný v tejto kapitole a je priložený k návodu na použitie opravnej farby. 

Výmena panelu je odporúčaná, pokiaľ sú poškodenia väčšieho rozsahu a nie je možné ich sanovať popísaným 
spôsobom. 

Všetky prípadné sanácie pretrením farbou sa riešia zvlášť podľa jednotlivých objektov. Aktivity prebiehajú v 
spolupráci so servisnou službou Trimo.

Odporúčame okamžitú opravu mechanických poškodení, kým sú tieto ešte čerstvé a čisté, pretože oprava je 
vtedy ešte rýchla a jednoduchá.

Pokiaľ nie je mechanické poškodenie sanované ihneď po jeho vzniku, spôsobuje zlý vzhľad povrchu a skracuje 
životnosť plechu. 

Po dlhšom čase je opravovanie mechanických poškodení podstatne ťažšie a výsledok nemusí byť taký úspešný, 
pretože sa v tom čase už môže objaviť korózia a vizuálny rozdiel v odtieni predlakovaného plechu.

Farby v spreji sa na opravy používať nesmú. Sanáciu silnejších oderov polyesterovými tmelmi neodporúčame.

8.1  Oprava mechanických poškodení (touch up) 

Na opravu mechanických poškodení odporúčame, aby sa:
• poškodené miesto na plechu lokálne ošetrilo čistiacim alkoholom, 
• opravný náter (2 k PUR) pred použitím dobre premiešal v predpísanom pomere zložky A a zložky B, 
• na čisté a suché miesto naniesol náter v najlepšom možnom odtieni plechu. 

Na aplikáciu použite tenký maliarsky štetec.

V prípade mechanických poškodení iba na krycom nátere postačuje len jedno nanesenie farby. V prípade 
poškodenia do vrstvy zinku alebo základného materiálu odporúčame, aby bola nanesená ešte jedna vrstva 
farby potom, keď je prvá vrstva už suchá. 

Opravný náter musí byť zladený s odtieňom predlakovaného plechu ako čo najlepšie možné priblíženie.

Farbu je potrebné naniesť do úplného pokrytia. Pre odtiene, ktoré majú horšie krycie vlastnosti, odporúčame, 
aby bol krycí náter nanesený vo dvoch vrstvách. 

Opravný náter: 2 zložkový polyuretán, polomat, 30GU

REZISTOL EMAJL 2k PUR, odtieň podľa Ral resp. vzorky plechu, Helios
INTERTHANE 990 SG, odtieň podľa Ral resp. vzorky plechu, International
Hempathanne 55210, odtieň podľa Ral resp. vzorky plechu, Hempel
Hardtop AS, odtieň podľa Ral resp. vzorky plechu, Jotun
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8.2  Mechanické poškodenia povrchov koróziou

Pokiaľ sa na predlakovanom plechu už objavila korózia kvôli príliš silným a hlbokým mechanickým poškodeniam, 
ktoré neboli včas sanované, je potrebné najprv dôkladne odstrániť korózne prvky. Môžeme použiť vhodné brúsne 
tkaniny. Na lokálne ošetrený povrch najskôr nanesieme základný náter, ktorý obsahuje protikorózne pigmenty. 
Odporúčame použiť základný náter 2k epoxi. Na suchý povrch základného náteru je ešte nutné naniesť krycí 
náter. Použijeme rovnaký typ ako na sanáciu mechanických poškodení v bode 8.1.

Krycí náter musí byť zladený s odtieňom predlakovaného plechu ako čo najlepšie možné priblíženie.

Farbu je potrebné naniesť do úplného pokrytia. Pre odtiene, ktoré majú horšie krycie vlastnosti, odporúčame, 
aby bol krycí náter nanesený vo dvoch vrstvách. Na nanášanie farby sa používa tenší štetec.
Pri realizácii musíme dodržiavať predpísané pracovné podmienky, ktoré sú uvedené v technických informáciách 
použitých náterov.

Sanácia musí byť obmedzená na čo najmenšiu možnú plochu. Pri lokálnych sanáciách môže časom dôjsť k 
vzniku vizuálneho rozdielu v odtieni farby a odtieni tónu predlakovaného plechu.

Návod má informačný charakter. 

Záruka na vykonanie sanácie je v úplnej zodpovednosti firmy realizujúcej sanáciu.

Pre ostatné dodatočné návody sa obráťte na servisnú službu Trimo.

TRIMO Servis
Prijateljeva 12
8210 Trebnje
Tel.: +386 7 34 60 383
Fax.: +386 7 34 60 340

Pracovné parametre:
• Teplota vzduchu: min.: +10 do +25 ˚C
• Vlhkosť vzduchu: max.: 80 %
• Teplota povrchu musí byť min. 3 °C nad rosným bodom.

Pracovné podmienky musia byť zaistené počas aplikácie opravnej farby a počas schnutia.
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Príloha 1: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Trimoterm SNV

KONTROLA PORUCHY NÁSLEDKY OPATRENIA

PANELOV A 
KLAMPIARSKYCH 
PRVKOV

NAPLAVENINY
pri perforáciách

Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu,
kapilárny ťah, kvôli tomu 
zateká voda za okraj do 
objektu a plech chátra.

Odstráňte naplaveniny, 
miesto umyte.

NEČISTOTY
(v miestach, kde ich 
nesplachuje dažďová 
voda, napr. pod rímsami)

Kazia vzhľad stavby a 
môžu spôsobiť poškodenie 
farby.

Umyte, ako je popísané v 
kapitole 7.

PLESEŇ
(Objaví sa zriedka, za 
mimoriadnych podmienok 
sa však môže šíriť)

Kazí vzhľad, koroduje, 
chátranie ochrany, zlá 
hygiena.

Oblasť umyte a ošetrite 
prostriedkom proti plesni.

MECHANICKÉ 
POŠKODENIA
(nekorodované, 
korodované)

Kazia vzhľad stavby, 
korodujú, skracujú 
životnosť objektu.

Postupy sú popísané v 
kapitole 8.

PRÍTOMNOSŤ PILÍN
(korodovaných)

Korodujú a na povrchu 
plechu zanechávajú 
škvrny.
Chôdza po pilinách na 
krytine spôsobí dodatočné 
poškodenia.

Odstráňte ihneď po vzniku, 
postupy sú popísané v 
kapitole 6.1.

ODKVAPOV a ŽĽABOV

NAPLAVENINY Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu

Odstráňte naplaveniny a 
ak je to potrebné, miesto 
umyte.

UPCHANÉ ODKVAPY Prekážky môžu spôsobiť 
vytekanie vody do stavby.

Odstráňte naplaveniny.

UPEVŇOVACIEHO A 
TESNIACEHO MATERIÁLU

DEFORMÁCIA STRECHY 
KVÔLI VONKAJŠÍM 
VPLYVOM (spôsobuje 
netesnosť tesnenia pod 
skrutkami a deformáciu 
tesniaceho materiálu)

Netesnosť môže byť 
príčinou prieniku vody do 
objektu a korózie v paneli.

Doťahovanie skrutiek, 
výmena skrutiek 
a tesnení, výmena 
tesniaceho materiálu.

* Vykonáva sa min. 1×/rok resp. podľa plánu údržby užívateľa objektu.
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Príloha 2: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Trimoterm FTV

KONTROLA PORUCHY NÁSLEDKY OPATRENIA

PANELOV A 
KLAMPIARSKYCH 
PRVKOV

NEČISTOTY
(v miestach, kde ich 
nesplachuje dažďová voda, 
napr. pod rímsami)

Kazia vzhľad stavby a 
môžu spôsobiť poškodenie 
farby.

Umyte, ako je popísané v 
kapitole 7.

PLESEŇ
(Objaví sa zriedka, za 
mimoriadnych podmienok 
sa však môže šíriť)

Kazí vzhľad, koroduje, 
chátranie ochrany, zlá 
hygiena.

Oblasť umyte a ošetrite 
prostriedkom proti plesni.

MECHANICKÉ 
POŠKODENIA
(nekorodované, 
korodované)

Kazia vzhľad stavby, 
korodujú, skracujú 
životnosť objektu.

Postupy sú popísané v 
kapitole 8.

PRÍTOMNOSŤ PILÍN
(korodovaných)

Korodujú a na povrchu 
plechu zanechávajú 
škvrny.
Chôdza po pilinách na 
krytine spôsobí dodatočné 
poškodenia.

Odstráňte ihneď po vzniku, 
postupy sú popísané v 
kapitole 6.1.

DEFORMÁCIA KVÔLI 
VONKAJŠÍM VPLYVOM 
(spôsobuje netesnosť 
tesnení pod skrutkami)

Netesnosť môže byť 
príčinou prieniku vody do 
objektu a korózie v paneli.

Doťahovanie skrutiek, 
výmena skrutiek 
a tesnení, výmena 
tesniaceho materiálu.

* Vykonáva sa min. 1×/rok resp. podľa plánu údržby užívateľa objektu.
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Príloha 3: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Trimoval

* Vykonáva sa min. 1×/rok resp. podľa plánu údržby užívateľa objektu.

KONTROLA PORUCHY NÁSLEDKY OPATRENIA

PANELOV A 
KLAMPIARSKYCH 
PRVKOV

NAPLAVENINY
pri perforáciách

Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu.

Odstráňte naplaveniny, 
miesto umyte.

NEČISTOTY
(v miestach, kde ich 
nesplachuje dažďová voda, 
napr. pod rímsami)

Kazia vzhľad stavby a 
môžu spôsobiť poškodenie 
farby.

Umyte, ako je popísané v 
kapitole 7

PLESEŇ
(Objaví sa zriedka, za 
mimoriadnych podmienok 
sa však môže šíriť)

Kazí vzhľad, koroduje, 
chátranie ochrany, zlá 
hygiena.

Oblasť umyte a ošetrite 
prostriedkom proti plesni.

MECHANICKÉ 
POŠKODENIA
(nekorodované, 
korodované)

Kazia vzhľad stavby, 
korodujú, skracujú 
životnosť objektu.

Postupy sú popísané v 
kapitole 8.

PRÍTOMNOSŤ PILÍN
(korodovaných)

Korodujú a na povrchu 
plechu zanechávajú 
škvrny.
Chôdza po pilinách na 
krytine spôsobí dodatočné 
poškodenia.

Odstráňte ihneď po vzniku, 
postupy sú popísané v 
kapitole 6.1.

ODKVAPOV a ŽĽABOV

NAPLAVENINY Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu.

Odstráňte naplaveniny, a 
ak je to potrebné, miesto 
umyte.

UPCHANÉ ODKVAPY Prekážky môžu spôsobiť 
vytekanie vody do stavby.

Odstráňte naplaveniny.

KONTROLA TESNOSTI 
UPEVNENIA A KORÓZIE 
SKRUTIEK

NETESNOSŤ 
UPEVŇOVANIA PANELOV 
A PLECHOV

Netesnosť môže byť 
príčinou prieniku vody do 
objektu a korózie v paneli.

Doťahovanie skrutiek, 
výmena skrutiek 
a tesnení, výmena 
tesniaceho materiálu.
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Príloha 4: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly systému Qbiss One elementov

KONTROLA PORUCHY NÁSLEDKY OPATRENIA

QBISS One ELEMENTOV

NAPLAVENINY
pri perforáciách

Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu.

Odstráňte naplaveniny, 
miesto umyte.

NEČISTOTY
(v miestach, kde ich 
nesplachuje dažďová voda, 
napr. pod rímsami)

Kazia vzhľad stavby a 
môžu spôsobiť poškodenie 
farby.

Umyte, ako je popísané v 
kapitole 7.

MECHANICKÉ 
POŠKODENIA 
(nekorodované, 
korodované)

Kazia vzhľad stavby, 
korodujú, skracujú 
životnosť objektu.

Postupy sú popísané v 
kapitole 8.

PRÍTOMNOSŤ PILÍN
(korodovaných)

Korodujú a na povrchu 
plechu zanechávajú 
škvrny.
Chôdza po pilinách na 
krytine spôsobí dodatočné 
poškodenia.

Odstráňte ihneď po vzniku, 
postupy sú popísané v 
kapitole 6.1.

ODKVAPOV a ŽĽABOV

NAPLAVENINY Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu.

Odstráňte naplaveniny, a 
ak je to potrebné, miesto 
umyte.

UPCHANÉ ODKVAPY Prekážky môžu spôsobiť 
vytekanie vody do stavby.

Odstráňte naplaveniny.

KONTROLA TESNOSTI 
UPEVNENIA A KORÓZIE 
SKRUTIEK

NETESNOSŤ 
UPEVŇOVANIA PANELOV 
A PLECHOV

Netesnosť môže byť 
príčinou prieniku vody do 
objektu a korózie v paneli.

Doťahovanie skrutiek, 
výmena skrutiek 
a tesnení, výmena 
tesniaceho materiálu.

* Vykonáva sa min. 1×/rok resp. podľa plánu údržby užívateľa objektu. 
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Príloha 5: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly KONTAJNEROV

KONTROLA PORUCHY NÁSLEDKY OPATRENIA

PANELOV

NEČISTOTY
(v miestach, kde ich 
nesplachuje dažďová voda, 
napr. pod rímsami)

Kazia vzhľad stavby a 
môžu spôsobiť poškodenie 
farby.

Umyte, ako je popísané v 
kapitole 7.

PLESEŇ
(Objaví sa zriedka, za 
mimoriadnych podmienok 
sa však môže šíriť)

Kazí vzhľad, koroduje, 
chátranie ochrany, zlá 
hygiena.

Oblasť umyte (kap. 7) a 
ošetrite prostriedkom proti 
plesni.

MECHANICKÉ 
POŠKODENIA
(nekorodované, 
korodované)

Kazia vzhľad stavby, 
korodujú, skracujú 
životnosť objektu.

Postupy sú popísané v 
kapitole 8
(je priložené 0,25 kg 
farby).

PRÍTOMNOSŤ PILÍN
(korodovaných)

Korodujú a na povrchu 
plechu zanechávajú 
škvrny.
Chôdza po pilinách na 
krytine spôsobí dodatočné 
poškodenia.

Odstráňte ihneď po vzniku, 
postupy sú popísané v 
kapitole 6.1.

ODKVAPOV a 
ODKVAPOVÝCH RÚR

NAPLAVENINY Zadržujú vodu a nečistoty, 
kvôli čomu vznikajú 
nánosy, ktoré môžu 
spôsobiť koróziu.

Odstráňte naplaveniny, a 
ak je to potrebné, miesto 
umyte.UPCHANÉ ODKVAPY Prekážky môžu spôsobiť 

vytekanie vody do 
kontajnera.

NÁROŽNÍKOV ZĽADOVATENÁ VODA V 
NÁROŽNÍKOCH

Odstránenie ľadu

 * Vykonáva sa min. 2×/rok resp. podľa plánu údržby užívateľa objektu.
** Podrobnejší návod na použitie a údržbu kontajnerov Trimo je priložený k samotnému výrobku.

Príloha 6: Tabuľka činností pravidelnej ročnej kontroly ČISTÝCH MIEST

KONTROLA PORUCHY NÁSLEDKY OPATRENIA

PANELOV

NEČISTOTY
(na tesniacich tmeloch)

Kazia vzhľad stavby a 
môžu spôsobiť poškodenie 
farby.

Umyte, ako je popísané v 
kapitole 7.

ODSTRÁNENÝ TESNIACI 
TMEL
(medzi panelmi pri 
zaobleniach)

Nezaisťuje tesnosť pri 
umývaní plochy.

Odstráňte existujúci a 
na čistý a suchý povrch 
naneste nový tesniaci tmel.

MECHANICKÉ 
POŠKODENIA
(nekorodovaná, 
korodovaná)

Kazia vzhľad stavby, 
korodujú, skracujú 
životnosť objektu.

Sanácia menších 
netesností tesniacim 
tmelom, väčších 
netesností lepením 
plechových záplat.

* Vykonáva sa min. 1×/rok resp. podľa plánu údržby užívateľa objektu, spoločne so systémom FTV a SNV.
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Trimo Group holds full copyrights on the information and details provided on this media, therefore any unauthorized reproduction and distribution is strictly prohibited. Professional care has been taken to ensure that information/details 
are accurate, correct and completed and not misleading, however Trimo, including its subsidiaries, does not accept responsibility or liability for errors or information, which is found to be misleading. Information/details on this media 
are for general purposes only. Use of it is on your own initiative and responsibility for compliance with local laws. Any deviations in details and project solutions are user responsibility. In no event, will we be liable for any loss or damage 
including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss profits arising out of or in connection with, the use of this media. All information issued by Trimo Group is 
subject to continuous development and information/details contained on this media are current at date of issue. It is user`s responsibility to obtain most up-to-date information from Trimo when information/details are used for project.                                                                                   
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