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1. Charakterystyka ogólna – przeznaczenie.

Blachy kasetowe KASETA 500 i KASETA 600 sà elementami noÊnymi Êcian os∏onowych

o konstrukcji warstwowej. Stosowane sà najcz´Êciej w tzw. Êcianach kasetowo-fa∏dowych

stanowiàcych doskona∏à alternatyw´ wobec stosowanych p∏yt warstwowych. Ich podstawowymi

zaletami sà: moêliwoÊç docieplenia Êcian obiektu, ∏atwoÊç monta˝u oraz wysoka estetyka.

Wykorzystywane sà przy systemie lekkiej zabudowy hal, przebudowie obiektów i renowacji fasad.

System ten charakteryzuje si´ wytrzyma∏oÊcià, ma∏ym ci´˝arem, sztywnoÊcià konstrukcji

i odpornoÊcià na uszkodzenia mechaniczne. Jest estetycznà os∏onà budowli i skutecznie chroni

przed dzia∏aniem czynników atmosferycznych i ha∏asem.
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2. Podstawowe dane techniczne.

Kasety Êcienne wykonywane sà z taÊm stalowych ocynkowanych oraz z taÊm stalowych

ocynkowanych i pokrytych pow∏okami organicznymi.

Rdzeƒ stalowy: stal DX51D wg PN-EN/10142/1997, o gruboÊci: 0,7; 0,88; 1,0; 1,25; 1,5 mm.

Powierzchnia blachy jest zabezpieczona pow∏okà cynkowà Z275 lub pow∏okà ocynkowanà Z275

i pow∏okà poliestrowà lub puralem.

D∏ugoÊç – min. 2m, max. 12m.

Kasety posiadajà dopuszczenie do stosowania w dudwnictwie na podstawie aprobaty technicznej

ITB nr AT-15-4064/2000 oraz atestu higienicznego PZH nr HK/B-1609/01/99.

UWAGA! Zastosowanie i sposób monta˝u kaset obj´tych aprobatà j.w. powinny byç zgodne

z projektami technicznymi opracowanymi z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych norm i przepisów

technicznobudowlanych oraz zaleceniami niniejszej instrukcji.

B – szerokoÊç ca∏kowita: 500mm (Kaseta 500), 600mm (Kaseta 600)
C – wysokoÊç ca∏kowita: 90/100/110/140mm
D – szerokoÊç przet∏oczenia: 97mm (Kaseta 500), 147mm (Kaseta 600)
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3. Monta˝ kaset Êciennych

Blachy kasetowe montuje si´ do

elementów s∏upowych konstrukcji

podstawowej obiektów (rys. 2) izolujàc je

od pod∏o˝a jednà lub dwoma uszczelkami

(rys. 2, poz. 3) oraz silikonem

budowlanym. IloÊç mocowaƒ wynika

z obliczeƒ statycznych; jednak zalecane

jest mocowanie w ka˝dej “fali“

przylegajàcej do s∏upa przynajmniej

jednym ∏àcznikiem. Kasety pomi´dzy sobà

∏àczone sà ∏àcznikami co 60cm. Na “czole”

kasety (poz. 6) umieszcza si´ uszczelki

samoprzylepne, które równie˝ umieszcza

si´ pomi´dzy kasetami (poz. 1)  –

uszczelka termoizolacyjna (20x5mm)

minimalizujàca mostki termiczne. Kasety

wype∏nia si´ we∏nà o g´stoÊci ~30kg/m3.

Ca∏oÊç powinna byç zabezpieczona folià

wiatrochronnà (folia o du˝ej

paroprzepuszczalnoÊci) chyba, ˝e projekt

stanowi inaczej. Pokrycia elewacyjne

(blachy trapezowe, panele itp.) mocuje si´

do kasety wkr´tami samowiercàcymi (iloÊç

mocowaƒ powinien okreÊlaç projekt).

1

2 3 4

1, 5 - izolacja termiczna (uszczelka 20x5)

2 - uszczelka - pod ka˝dà kaset´ niezale˝nie 

     (np. PES 10x3)

3 - gwóêdê, wkr´t lub Êruba

4 - wkr´t samowiercàcy (np. SMD51Z)
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4. Monta˝ dodatkowej warstwy ocieplenia.

W sytuacji, gdy zachodzi

koniecznoÊç zainstalowania

dodatkowej warstwy ocieplenia

post´pujemy w sposób

przedstawiony na rys. 3.

Najcz´Êciej dodatkowà warstw´

docieplajàcà stanowi we∏na

mineralna o g´stoÊci ~90kg/m3

oraz gruboÊci:

– 30mm – mocowana do kaset

∏àcznikami z talerzykami

metalowymi. Elementy

elewacyjne sà mocowane do

kaset bezpoÊrednio poprzez

dodatkowà warstw´

docieplajàcà.

– 50mm – mocowana do kaset

poprzez dodatkowà listw´ 9

(rys. 3, poz. 6), do której

mocowane jest pokrycie

elewacyjne. W tym przypadku

zb´dne jest stosowanie

podk∏adek-uszczelek

termoizolacyjnych.
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5. Przyk∏adowe rozwiàzania obróbek.

Przyk∏adowe rozwiàzania obróbek:

– coko∏u – obrazuje rys.4,

– okapu – rys.5,

– otworów okiennych (drzwiowych) –

rys.6, 7 i 8.

W sytuacjach, gdy wysokoÊç nie jest

wielokrotnoÊcià szerokoÊci kaset stosuje

si´ obróbki uzupe∏niajàce. To samo

dotyczy otworów okiennych i drzwiowych

z tym, ˝e pod i nad otworami nale˝y

stosowaç rygle wzmacniajàce.
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Dobór elementów uzupa∏niajàcych i obróbek nale˝y wykonaç indywidualnie dla

poszczególnych rozwiàzaƒ architektoniczno-konstrukcyjnych i uzgodnieƒ

z inwestorem.
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6. Uwagi koƒcowe.

1. Do ci´cia blach stalowych ocynkowanych pokrytych

pow∏okami organicznymi nale˝y stosowaç no˝yce

r´czne lub mechaniczne wibracyjne ewentualnie

skakankowe. Zabrania si´ u˝ywania narz´dzi

powodujàcych przy ci´ciu uszkodzenia powierzchni

na skutek wydzielania si´ ciep∏a, tj. szlifierki kàtowe.

2. Do transportu nale˝y u˝ywaç samochodów 

z otwartà platformà u∏atwiajàcà za∏adunek

i roz∏adunek dostosowanà do d∏ugoÊci zamówionych

kaset tak, aby nie wystawa∏y poza burt´ auta.

3. Roz∏adunek powinien byç przeprowadzony

specjalistycznym sprz´tem.

4. Blachy powlekane w opakowaniach fabrycznych nie

powinny byç sk∏adowane d∏u˝ej ni˝ 3 tygodnie od daty

produkcji. Maksymalny czas magazynowania nie powinien

trwaç d∏u˝ej ni˝ 6 miesi´cy od daty produkcji po uprzednim

rozci´ciu opakowania i prze∏o˝eniu kaset przek∏adkami

umo˝liwiajàcymi swobodnà cyrkulacj´ powietrza.

5. Drobne uszkodzenia pow∏oki podczas monta˝u lub

transportu nale˝y zamalowaç farbà zaprawowà.

Powierzchnia musi byç oczyszczona z brudu i t∏uszczu.

6. Stalowe wióry pozostajàce po wierceniu ∏àczników

muszà byç usuni´te za pomocà mi´kkiej zmiotki, gdy˝

rdzewiejàc powodujà uszkodzenia powierzchni blach.

Brud, który powstaje w czasie pracy powinien byç

usuni´ty za pomocà zwyczajnych Êrodków myjàcych.

Szczegó∏owe wytyczne dotyczàce transportu

i sk∏adowania znajdujà si´ ka˝dorazowo na odwrocie

faktury zakupu oraz etykiecie dostarczonej wraz

z materia∏em.
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