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Zał 3 do P- 05
Wytyczne okresowych inspekcji i konserwacji obudowy wykonanej
z płyt warstwowych GORLICKA
Celem zapewnienia odpowiedniej żywotności oraz przedłużenia trwałości obudowy z płyt warstwowych
GORLICKA, należy dokonywać przynajmniej raz w roku inspekcji jakości zewnętrznych i wewnętrznych warstw
paneli, celem sprawdzenia stanu jakości paneli oraz eliminacji ewentualnych zagrożeń trwałości płyt.
Zaleca się wykonywanie inspekcji począwszy od zakończenia budowy, corocznie po okresie jesiennozimowym (kwiecień – maj), wraz z przedstawicielem ﬁrmy GÓR-STAL SP. Z O.O. celem sprawdzenia warunków
użytkowania i potwierdzenia warunków gwarancji udzielonej przez GÓR-STAL SP. Z O.O.
W trakcie trwania gwarancji każda inspekcja winna się odbywać w obecności przedstawiciela GÓR-STAL SP.
Z O.O. i powinna być potwierdzona protokolarnie, pod rygorem utraty gwarancji.
Zaleca się przeprowadzanie inspekcji po okresie gwarancji, co pozwoli na dokładną ocenę stanu obudowy
i ewentualne podjęcie działań celem przedłużenia jej trwałości i usunięcia ewentualnych uszkodzeń.
W trakcie inspekcji należy każdorazowo kontrolować stan elementów obudowy jak poniżej:
Element

Niezbędne działania

System odwodnienia – rynny:
Ewentualne zablokowania mogą spowodować przepełnienia i zacieki
wewnątrz budynku

Usunąć zanieczyszczenia i oczyścić miejsca zastoin.

Odpady budowlane:
Ewentualne nie usunięte odpady budowlane (śmieci) stykające się
bezpośrednio z panelami (w szczególności na dachu) mogą spowodować
zatrzymywanie wilgoci i powodować lokalne ogniska korozji.

Usunąć odpady i oczyścić miejsca styku.

Skupiska kurzu i brudu na obudowie w miejscach nie zmywanych przez
opady atmosferyczne:
Ogniska brudu powodują pogorszenie estetyki obudowy, a w przypadku
długotrwałego występowania mogą powodować uszkodzenia powłoki
malarskiej

Oczyścić i umyć zanieczyszczone obszary wg wskazówek z punktu
„Mycie obudowy”.

Skupiska ﬂory roślinnej:
W wyjątkowych sytuacjach mogą wystąpić skupiska ﬂory roślinnej, w
miejscach zacienionych i osłoniętych od opadów atmosferycznych.

Oczyścić porośnięte miejsca i zmyć zgodnie z zaleceniami z punktu
„Oczyszczanie z grzybów, mchów i pleśni”.

Drobne uszkodzenia mechaniczne:
W przypadku drobnych uszkodzeń mechanicznych naruszających powłokę
malarską mogą wystąpić ogniska korozji blach stalowych.
Ocenić rozmiar uszkodzeń, w przypadku:
Drobne uszkodzenia mechaniczne:
1. Drobnych zarysowań – zaprawić miejsca farbą zaprawkową zgodnie z
W przypadku drobnych uszkodzeń mechanicznych naruszających powłokę
zaleceniami punktu „Malowanie poprawkowe”.
malarską mogą wystąpić ogniska korozji blach stalowych.
2. Uszkodzeń powierzchniowych – wykonać przemalowanie uszkodzonej
powierzchni zgodnie z zaleceniami punktu „Malowanie powierzchniowe”.
3. Poważne uszkodzenia blach okładzin – wymiana blach poszycia lub całych
paneli.
Opiłki po przewierceniach i cięciu paneli:
Mogą powodować drobne skorodowania krawędzi.

Delikatnie odczyścić krawędzie z opiłków.

Stan zastosowanych łączników:
Źle zainstalowane łączniki mogą powodować drobne przecieki lub ogniska
korozji na łącznikach.

Uszkodzone bądź korodujące łączniki wymienić oraz uzupełnić kapturki
maskujące(jeśli konieczne).

Korozja na krawędziach cięcia:
Może wystąpić na ciętych krawędziach przy zakładach i stykach
montażowych – gdzie cięta blacha styka się z powłoką malarską.

Krawędzie potraktować zgodnie z punktem „Zabezpieczanie krawędzi ciętych”
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