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Budowa domu nad morzem 
- ustrzeż się przed rdzą na dachu! 

Miejsce, w którym wybudujemy 
dom, ma znaczenie. I to nie ze 
względu na okoliczne widoki 
i krajobrazy, jakie będziemy mogli 
podziwiać z okna. Jeżeli marzymy 
o domu nad morzem, musimy 
wziąć pod uwagę specyficzny 
klimat i zagrożenia, jakie są z nim 
związane. Tym zagrożeniem jest 
przede wszystkim korozja metalu, 
która spowodowana jest 
zasoleniem powietrza. 

Najważniejszym elementem konstrukcyj
nym domu jest dach. To on ma chronić miesz
kańców, dawać poczucie bezpieczeństwa i być 
odpornym na czynniki atmosferyczne. Jednym 
z najczęściej wybieranych pokryć jest blacho-
dachówka i nic w tym dziwnego - nie obciąża 
nadmiernie konstrukcji, jest niezwykle łatwa 
w konserwacji i utrzymaniu. Mnogość form i ko
lorów pozwala na jej dostosowanie do niemal
że każdej inwestycji. Jednak w przypadku, gdy 
materiał wsadowy nie posiada odpowiedniego, 
wysokiego zabezpieczenia rdzenia stalowego, 
z biegiem lat ulegnie korozji. Zjawisko to może 
się nasilić w sytuacji, gdy na stal mają wpływ nie 
tylko deszcz czy śnieg, ale również sól obecna 
w powietrzu. Dotyczy to zatem terenów usy
tuowanych w pasie nadmorskim. Dlatego też 
niezwykle ważne jest, aby wybrać produkt jak 
najlepszej jakości. Jakości, na którą składa się 
zaawansowany proces produkcji, materiał wsa
dowy oraz innowacyjna technologia. 

Blachotrapez - Germania Simetric z powłoką 
Colorcoat HPS200 Ultra* 

Materiał ma znaczenie 

Chcąc uniknąć dodatkowych kosztów, zwią
zanych z wymianą blachodachówki lub innych 
metalowych elementów konstrukcyjnych, 
zwróćmy uwagę na zabezpieczenie rdzenia 
stalowego. Owo zabezpieczenie, wraz z odpo
wiednią powłoką lakierniczą, gra kluczową rolę 
w kwestii ochrony przed korozją. - To, co naj
częściej ulega zniszczeniu, to elementy wykoń
czeniowe - tynki, rynny czy połać dachu. Jednak 
szczególnie warto zwrócić uwagę na dobór po
krywy dachowej. Ważne jest, aby wybrane przez 
nas pokrycie miało jak najtwardszą strukturę, 
mogącą zabezpieczyć dach przez wilgotnym 
i słonym powietrzem. W takiej sytuacji najlep
szym i sprawdzonym rozwiązaniem jest blacho-
dachówka ze specjalną powłoką, która nie ulega 
korozji. W paśmie nadmorskim sprawdzi się Ger
mania Simetric z powłoką Colorcoat HPS200 
Ultra', która dzięki fakturze podobnej do skórki 

pomarańczy zyskuje bardzo dobrą odporność 
na ścieranie, utratę koloru, a także uszkodzenia 
mechaniczne. Co ciekawe, producent zapewnia 
użytkownikowi aż 40 lat gwarancji, co w przy
padku wyboru tego typu produktów jest niezwy
kle istotne - komentuje Paweł Pyr z, Dyrektor 
Handlowy firmy Blachotrapez. 

Jakość przede wszystkim 

Pamiętajmy, że dach ma nam dłużyć przez 
długie lata, zatem przed podjęciem ostatecz
nej decyzji przeanalizujmy wszelkie aspekty, 
które są dla nas i całej inwestycji najważniejsze. 
- W przypadku blachodachówki najważniejsze 
jest zabezpieczenie rdzenia stalowego. Dlatego 
też współpracujemy z najlepszymi hutami, które 
dostarczają nam materiał bazowy o najwyższej 
jakości. Germania Simetric, dzięki zastosowaniu 
powłoki Colorcoat HPS200 Ultra', to produkt, 
który sprawdza się nawet w najbardziej ekstre
malnych warunkach. Powłoka ta, która stosowa
na jest wyłącznie w firmie TATA Steel, jest stopem 
cynku (95%) oraz aluminium (5%) i charaktery

zuje się dużą odpornością na ścieranie oraz koro
zję - kontynuuje Paweł Pyrz, Dyrektor Handlo
wy firmy Blachotrapez. 

Wybór odpowiedniej blachodachówki to 
nie tylko wybór koloru, tłoczenia czyjej formy. 
Musimy zwrócić również uwagę na inne uwa
runkowania, które mają znaczny wpływ na jej 
eksploatację. 
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