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Pokrycia dachowe i  elewacyjne  z blach  stalowych 
ocynkowanych  i  powlekanych  powłokami organicznymi 

 
1. Konserwacja i pielęgnacja w świetle zanieczyszczeń środowiska 

Pokrycia dachowe i elewacyjne wykonane z blach stalowych ocynkowanych i 
powlekanych powłokami organicznymi narażone są na wiele rodzajów 
zabrudzeń i zanieczyszczeń  z powietrza. Można do nich zaliczyć związki 
chloru, siarki i azotu powodujące tzw. „kwaśne deszcze”, a także różnorodne 
sole mineralne, brud i sadzę. 
Wszystkie te zanieczyszczenia połączone z wodą i promieniowaniem UV 
oddziaływają niekorzystnie na powłoki organiczne. Oddziaływanie to jest 
znacznie zwiększone na powierzchniach elewacji i dachów, które nie są 
bezpośrednio czyszczone przez deszcz. Niektóre z zanieczyszczeń w 
ekstremalnych warunkach mogą nawet prowadzić do napięć wewnętrznych 
materiałów elewacyjnych, które to mogą wywołać pęknięcia powłoki. 
 
Na wytrzymałość blach powlekanych najbardziej niekorzystny wpływ mają 
wszelkiego rodzaju odpryski i zarysowania. W takich miejscach 
zanieczyszczenia wchodzą w bezpośrednią reakcje z powłoką cynkową 
stanowiącą zabezpieczenie rdzenia stalowego, a znajdującą się pod 
powierzchnia powłoki organicznej. Wiele zanieczyszczeń może tworzyć z 
warstwą cynku łatwo rozpuszczalne sole. W wyniku tych reakcji warstwy 
cynku szybko ulegają zmniejszeniu i prowadzą do odkrycia rdzenia talowego. 
Ponadto wiele zanieczyszczeń pochłania wodę, przez co uszkodzony obszar 
dłużej narażony jest na działanie wilgoci i może ulegać procesom korozji. 
Oddziaływanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu jest znacznie 
większe na obszarach przemysłowych i nadmorskich. Emisje siarki i chloru są 
szczególnie niebezpieczne. Są to zanieczyszczenia wytwarzane głównie przez 
elektronie spalające paliwa zawierające siarkę. Zanieczyszczenia obciążają 
powłokę zewnętrzną materiałów elewacyjnych i dachowych i tym samym 
skracają okres jej użytkowania. 
Dlatego też regularne i dokładne czyszczenie powierzchni ścian i dachów jest 
bardzo istotnym elementem pielęgnacji i konserwacji powłok organicznych. 
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2. Czyszczenie i usuwanie zabrudzeń  
Woda deszczowa zwykle wystarcza do utrzymania powłok organicznych w 
należytej czystości. Deszcz może jednak nie zmywać np. liści lub innych 
zabrudzeń, dlatego muszą one być usuwane raz w roku lub częściej jeżeli jest 
to konieczne. Takie przeglądy i ewentualne czyszczenie powierzchni ścian i 
dachów powinny być przeprowadzane : 
- po okresie zimowym w celu usunięcia zanieczyszczeń nagromadzonych prze 
pokrywy śnieżne 
- przed okresem zimowym w celu wyeliminowania ewentualnego zamarzania 
zanieczyszczeń na powierzchni elewacji i dachu 

 
Zabrudzenia lub zanieczyszczenia miejscowe powinny być usuwane miękką 
szczotką lub ścierką oraz wodą. Do czyszczenia można też użyć wody pod 
wysokim ciśnieniem, jednak nie większym niż 50 bar. Bardziej uciążliwe 
zabrudzenia lub plamy mogą być usuwane przy pomocy środka czyszczącego 
odpowiedniego dla rodzaju powłoki, który należy pozostawić na kilka minut 
na miejscu zabrudzenia, a następnie spłukać wodą. Dla powłok organicznych 
w tym poliester standard 25 um można skorzystać ze środka Panssaripesu 
firmy Tikkurilla (więcej informacji na stronie internetowej 
www.tikkurila.com) lub innym o zbliżonym składzie chemicznym. 
Bezwzględnie nie należy używać środków zawierających wszelkiego rodzaju 
rozpuszczalniki acetonowe i flalowe. Trudne do usunięcia plamy można 
również usuwać ściereczką nasączoną białym alkoholem. W przypadku mycia 
dachów  - dach należy spłukiwać od góry do dołu w celu usunięcia środka 
czyszczącego. Na końcu należy zmyć wodą rynny i rury spustowe. 
Nieodpowiedni, zbyt silny środek czyszczący może uszkodzić lub zmatowić 
powłoką organiczną. Przed zastosowaniem środka innego niż produkowany 
przez firmę Tikkurila należy bezwzględnie wykonać próbę na elemencie 
najbardziej niewidocznym. 
 
 

3. Kontrole coroczne 
Części budynków, gdzie użyto blach powlekanych powłokami organicznymi 
szczególnie dachy powinny być regularnie kontrolowane i w razie potrzeby 
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czyszczone lub naprawiane. W przypadku wykrycia uszkodzenia powłoki 
należy ja niezwłocznie naprawić, by zapewnić powłoce długi czas 
użytkowania. Coroczne kontrole powinny odbywać się zgodnie z poniższym 
przykładem: 
- luźne materiały na nowej powierzchni dachu lub elewacji  
Luźne elementy np. instalacji, opiłki powstałe w wyniku prowadzenia prac 
montażowych i inne elementy metalowe stwarzają duże ryzyko 
powstawania ognisk korozji  
zalecenia – usunąć natychmiast wszystkie luźne materiały, nawet 
najmniejsze elementy z pokrycia dachu, ocenić wizualnie stan powierzchni, 
w razie potrzeby zmyć wodą ze środkiem czyszczącym 
 
- czystość dachu i elewacji 
Zabrudzenia stwarzają ryzyko korozji, ponieważ powierzchnia arkusza jest 
stale wilgotna a czasem nawet mokra. Zabrudzony dach czy elewacja psuje 
również jego estetykę. 
zalecenia – usunąć natychmiast wszystkie zabrudzenia, a w razie potrzeby 
zmyć cały dach 
 
- stan mocowań 
Zniszczone lub luźne zamocowania powodują przeciekanie, butwienie oraz 
możliwość powstawania korozji. 
zalecenia – wymienić uszkodzone mocowania i dokręcić poluzowane. Jeżeli 
mocowanie jest uszkodzone powinno być wymienione na mocniejsze, 
bezwzględnie o większej średnicy. 
 
- stan powłok organicznych 
Łuszczenie się powłoki, nierównomierne blaknięcie, powstawanie pęcherzy, 
pęknięć i miejscowych zadrapań to ewidentny znak, że powłokę trzeba 
naprawić 
zalecenia – w trakcie ponownego malowania powłok przy użyciu 
specjalnych farb należy bezwzględnie postępować zgodnie z instrukcja 
producenta. Do malowania można stosować farby Repco, Temakeep, 
Rostex Super firmy Tikkurilla 
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- korozja krawędzi 
Korozja może pojawiać się na okapach i krawędziach przycinanych, jeżeli 
nie będą one właściwie utrzymane i proces samogalwanizacji warstwy 
cynku został z trudnych do określenia przyczyn został zatrzymany lub 
spowolniony 
zalecenia - w trakcie zabezpieczania powierzchni ciętych i krawędzi przy 
użyciu specjalnych farb należy bezwzględnie postępować zgodnie z 
instrukcja producenta. Do malowania można stosować farby Repco, 
Temakeep, Rostex Super firmy Tikkurilla 
 
- systemy rynnowe 
Zapchany, częściowo zapchany i zabrudzony system rynnowy jest 
przyczyną powstawania trwałych zabrudzeń, które to prowadzą do 
powstawania ognisk korozyjnych 
zalecenia – usunąć wszystkie niedrożności i zabrudzenia a następnie 
spłukać a w razie konieczności umyć cały system. Naprawiś ewentualne 
uszkodzenia 
 
 
4. Malowanie 
Stan powłoki musi być skontrolowany wizualnie przed nałożeniem farby 
retuszującej lub naprawczej lub całkowitym malowaniem np. przy 
potrzebie zmiany koloru dachu czy elewacji. W przypadku Gd kolor dachu 
lub elewacji ma być całkowicie zmieniony, należy sprawdzić przyczepność 
powłoki organicznej do powłoki do powłoki cynkowej szczególnie na 
południowych elewacjach i dachach. 
Niekiedy z wielu powodów uszkodzenie może pojawić się na powłoce 
organicznej. Przyczyna tego może być niewłaściwe użycie narzędzi, 
zabrudzenia na podeszwach butów, wadliwe opakowanie, niewłaściwe 
przewożenie i podnoszenie lub nie profesjonalnie wykonanie cięcie. Jeżeli 
powłoka jest uszkodzona, zanieczyszczenia gromadzą się na uszkodzonej 
powierzchni, która pozostaje mokra lub wilgotna przez dłuższy czas. 
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Nienaprawione uszkodzenia powierzchni skróci okres użytkowania 
produktu. Widoczne uszkodzenie psują również efekt wizualny. 
 
Zawsze warto naprawiać uszkodzenia, które pojawiły się na powierzchni 
powłoki. Retuszując zadrapania, kiedy wciąż są świeże, można mieć 
pewność, że obszar, który wymaga naprawy, jest niewielki, a naprawa jest 
szybka i prosta. Jeżeli zwlekamy z naprawą, uszkodzenie staje się dużo 
trudniejsze do naprawy, a rezultaty nie są już tak dobre, ponieważ farba 
retuszująca może mieć trochę inny odcień i widoczny na dużych 
powierzchniach. 
 
Należy używać bezwzględnie farb przeznaczonych do malowania powłok 
organicznych. Przed ponownym malowaniem uszkodzona powierzchnia 
powinna zostać oczyszczona białym alkoholem. Po wyschnięciu, obszar 
powinien zostać pokryty farbą retuszującą przy użyciu małego pędzla. 
Jeżeli uszkodzenie sięga tylko pierwszej warstwy, wystarczy jedna warstwa 
farby. Jednak jeżeli uszkodzenie sięga do powłoki cynkowej, zaleca się 
nałożenie drugiej warstwy po wyschnięciu pierwszej. Nie należy używać 
farb w spreju. 
 
Malowanie naprawcze uszkodzonych okapów 
- usunąć łuszczącą się lub odpowiadającą powłoką 
- usunąć rdzę 
- pomalować powierzchnię 
- Rostex Super +Repco 
 
Zmiana koloru nowego pokrycia 
- umyć powierzchnię środkiem czyszczącym, najlepiej Panssaripesu firmy 
Tikkurila 
- dokładnie spłukać 
- nałożyć farbę 1 lub 2 warstwy (rodzaj farby odpowiednio dobrany do 
rodzaju powłoki organicznej) 
dla powłok PVDF – farba Temakeep + Repco 
dla powłok Pural – farba Repco 
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dla powłok Pural mat – farba Repco (istnieje możliwość różnicy w połysku) 
dla powłok Poliester - farba Repco 
dla powłok poliester mat - farba Repco (istnieje możliwość różnicy w 
połysku)  
dla powłok Plastizol - farba Repco 
 
Malowanie naprawcze starych powłok organicznych 
- sprawdzić przyczepność starej powłoki organicznej do powłoki cynkowej 
- usunąć łuszczącą lub odpadającą powłokę 
- usunąć rdzę 
- dokładnie spłukać 
- zagruntować powierzchnię z której usunięto złuszczenia lub rdzę przy 
użyciu preparatu Rostex Super 
- nałożyć farbę 1 lub 2 warstwy (rodzaj farby odpowiednio dobrany do 
rodzaju powłoki organicznej) 
dla powłok PVDF – farba Temakeep + Repco 
dla powłok Pural – farba Repco 
dla powłok Pural mat – farba Repco (istnieje możliwość różnicy w połysku) 
dla powłok Poliester - farba Repco 
dla powłok poliester mat - farba Repco (istnieje możliwość różnicy w 
połysku)  
dla powłok Plastizol - farba Repco 
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