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Dane techniczne

Zakres zastosowania 
Alucynk przeznaczony do prac blachar-
skich jest dost´pny dla dwóch ró˝nych 
jakoÊci stali - PLX i PFA. Blacha PLX jest 
wykorzystywana w technologii krycia 
dachów ze zwoju i z krótkich arkuszy 
∏àczonych ze sobà na ràbki równoleg∏e do 
kraw´dzi okapu, w elementach obróbki 
blacharskiej oraz jako materia∏ elewa-
cyjny. Blacha PFA jest wykorzystywana 
jako materia∏ elewacyjny i do elementów 
obróbki blacharskiej na budynkach.

Opis produktu 
 Alucynk Lindab to blacha stalowa 
pokryta aluminium i cynkiem, która 
niepomalowana mo˝e byç wykorzysty-
wana maks. do klasy Êrodowiskowej C4. 
Klasy korozyjnoÊci zosta∏y opisane w ta-
beli na nast´pnej stronie. Stop pow∏oki 
posiada stosunek procentowy wagi 
55% aluminium, 4�,4% cynku i oko∏o 
1,6% dwutlenku krzemu o ci´˝arze 
pow∏oki 185 g/m2 po obu stronach. 
 Powierzchnia zosta∏a obrobiona 
za pomocà SPT (obróbki ochron-
nej powierzchni), aby zapobiec po-
wstawaniu plam podczas obs∏ugi 
i u∏atwiç kszta∏towanie materia∏u. 
 Podstawowy materia∏ PLX to bardzo 
mi´kka, pokryta cynkiem blacha stalowa 
dobrej jakoÊci. Stal nie posiada prak-
tycznie ˝adnej spr´˝ystoÊci zwrotnej, 
co sprawia, ˝e mo˝na wykonywaç 
szczelne ∏àczenia. Materia∏ mo˝na 
∏àczyç maszynowo lub r´cznie. 
 Podstawowy materia∏ PFA jest wykorzy-
stywany w przypadku elementów obróbki 
blacharskiej i detali niewymagajàcych 
szczelnych ∏àczeƒ.

Wyglàd
Poczàtkowo, powierzchnia to b∏yszczàcy 
metal z ró˝owym wzorem, który z czasem 
szarzeje, aby staç si´ matowo szary.

W∏aÊciwoÊci
Stalowa blacha 
alucynk AZ185 

Zgodnie z PN-EN 
10215:2001

GruboÊç 0.60 ±0.06 mm

PLX, granica 
plastycznoÊci

ok. 180 N/m²

PFA, granica 
plastycznoÊci

-

Minimalny promieƒ 
zginania

PLX: odpowiednie 
dla ràbkowania 

FA: 1T
Ochrona przed 
korozjà na 
kraw´dziach

Bardzo dobra

Klasyfikacja 
ognioodpornoÊci

A1 (PN-EN 1�501-
1:2004 lub 1� 

501:2005)
Odbijanie energii 
s∏onecznej

81% (nowe) 
�9% (u˝ywane) 

Okres ˝wotnoÊci produktu
Istniejà dwa rodzaje okresów ̋ ywotnoÊci 
produktu - estetyczny i techniczny.
 Ten pierwszy to okres, po którym górna 
pow∏oka zmienia si´ w takim stopniu, 
˝e jej wyglàd nie spe∏nia wymogów 
u˝ytkownika.
 Ten drugi to okres, po którym blacha 
nie zapewnia ju˝ ochrony konstrukcji 
podtrzymujàcych oraz fundamentów 
budynku. Pow∏oka alucynku ma gruboÊç 
oko∏o 25 µm (0,025 mm) na ka˝dej 
stronie w przypadku AZ185 (ci´˝ar 
pow∏oki alucynku 185g/m2). Pr´dkoÊç 
powstawania korozji, tzn. iloÊç pow∏oki 
znikajàca co roku wynosi maks. 0,2 µm 
w normalnym Êrodowisku (C2), na któ-
rego dzia∏anie alucynk jest swobodnie 
wystawiony. Teoretycznie mo˝na oceniç, 
˝e okres istnienia w tym Êrodowisku prze-
kracza 100 lat. W trudnych Êrodowiskach 
morskich pr´dkoÊç ta mo˝e wynosiç 
0,4 µm rocznie. 

Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç korozji oraz 
wyglàd blachy, nale˝y unikaç ∏àczenia 
poni˝szych materia∏ów, gdy˝ mo˝e 
to mieç negatywny wp∏yw na estetyk´ 
produktu i d∏ugoÊç jego u˝ytkowania pod 

wzgl´dem technicznym:
• po∏àczenie alucynku z miedzià, 

mosiàdzem lub o∏owiem mo˝e powo-
dowaç korozj´ elektrochemicznà. 
W konstrukcjach i na dachach 
nie nale˝y stosowaç systemów 
odwadniajàcych, zawierajàcych 
powy˝sze metale. W szczególnie 
agresywnym otoczeniu nawet stal 
nierdzewna i nikiel mogà przyspie-
szyç korozj´ alucynku.

• w po∏àczeniu z wysokogatunkowym 
drewnem, wilgotnym drewnem 
lub drewnem z impregnacjà wodo-
odpornà zawierajàcà miedê, alucynk 
mo˝e powodowaç powstawanie 
czarnej rdzy lub korozji.

• alucynk w po∏àczeniu z produktami 
bitumicznymi bez stabilizatora UV.

• alucynk w po∏àczeniu z wilgotnym 
betonem lub bardzo alkalicznym 
cementem bàdê tynkiem mo˝e 
powodowaç odbarwienia i powsta-
wanie czarnej rdzy. 

Zachowaç ostro˝noÊç przy pokrywaniu 
dachu folià plastikowà, poniewa˝ 
znajdujàca si´ pod nià wilgoç mo˝e 
spowodowaç powstawanie czarnej 
rdzy.

Praca w niskiej temperaturze
Alucynk Lindab, stosowany do pokryç 
dachowych na ràbek stojàcy, mo˝na 
∏àczyç maszynowo lub r´cznie z blachà, 
której temperatura wynosi - 5oC. 
W ni˝szych temperaturach na pow∏oce 
mogà pojawiç si´ niewielkie p´kni´cia 
podczas pracy z materia∏em.

Obcinanie kraw´dzi
Korozja na kraw´dziach mo˝e mieç 
miejsce w Êrodowisku sprzyjajàcym 
korozjom, a tak˝e w przypadku, gdy 
kraw´dzie blachy sà wystawione 
na dzia∏anie warunków zewn´trznych. 
Z regu∏y nie ma koniecznoÊci pokrywania 
obci´tych kraw´dzi farbà ochronnà. 
Mo˝na jà nak∏adaç w przypadkach, gdy 
obci´te kraw´dzie sà widoczne i majà 
wp∏yw na ogólny wyglàd konstrukcji.

Alucynk 
Blacha stalowa pokryta alucynkiem wykorzystywana 
do produkcji pokryç dachowych na ràbek stojàcy
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W∏aÊciwoÊci antypoÊlizgowe
Alucynk ma takie same w∏aÊciwoÊci 
antypoÊlizgowe jak inne materia∏y 
u˝ywane do pokryç dachowych.

Korozja
Alucynk posiada w∏aÊciwoÊci samona-
prawcze, co sprawia, ˝e jest on odporny 
na korozj´ spowodowanà zarysowa-
niami. Jego d∏ugi okres u˝ytkowania 
wynika z faktu, ˝e pokrycie alucynkiem 
zapewnia podwójnà ochron´ blachy 
przed korozjà. Pierwszy czynnik ochronny 
to pow∏oka na blasze stalowej, tworzàca 
pasywacyjnà barier´, zapobiegajàcà 
ogólnej korozji. Drugi czynnik ochronny 
obejmuje tworzenie elementu galwanicz-
nego, kiedy blacha jest wystawiona na 
dzia∏anie wilgoci (elektrolit), wywo∏ujàcej 
przep∏yw jonów cynku. Chroni on odkrytà 
stal przed korozjà w miejscach 
zarysowaƒ i na obci´tych kraw´dziach. 
Alucynk mo˝na wykorzystaç w o wiele 
bardziej korozyjnych Êrodowiskach ni˝ 
na przyk∏ad w przypadku stali galwanizo-
wanej zanurzeniowo. Alucynk to jedyny 
pokrywany metalem materia∏, który 
mo˝na wykorzystaç w klasach koro-
zyjnych C� i C4. W normie PN-EN ISO 
12944-2:2002 opisano klasy korozyjne 
C1-C5 wraz z ró˝nymi Êrodowiskami, 
w których C1 oznacza bardzo niewielki 
wp∏yw, a C5 bardzo wysoki wp∏yw. 
Alucynk, wraz z wagà pokrywy AZ 185, 
spe∏nia wymogi klasy korozyjnej C4. 

Klasa korozyjnoÊci 
Alucynk Lindab mo˝e byç u˝ywany 
maks. do klasy korozyjnoÊci C4 zgodnie 
z PN-EN ISO 12944-2:2002

Ârodowisko
D∏ugi okres ̋ ywotnoÊci alucynku w porów-
naniu np. ze stalà galwanizowanà zanu-
rzeniowo zapewnia wiele doskona∏ych 
korzyÊci Êrodowiskowych. Na Êwiecie 
istnieje doskona∏a infrastruktura utyli-
zacji stali. Po jej wyprodukowaniu staje 
si´ ona cz´Êcià sta∏ego cyklu, poniewa˝ 
materia∏ ten zawsze zawiera substancje 
podlegajàce utylizacji. Stal zawsze 
podlega 100% utylizacji a jej pow∏oka 
mo˝e zostaç z ∏atwoÊcià ponownie prze-
topiona.

Klasy korozyjnoÊci zgodnie z PN- EN ISO 12944-2:2002
Klasa 
korozyj-
noÊci

KorozyjnoÊç 
Êrodowiskowa 

Przyk∏ady typowych Êrodowisk zewn´trznych  
w strefie klimatu umiarkowanego (informacyjne)

C1 Bardzo niska 
Wewnàtrz budynków. Budynki ogrzewane, warunki 
atmosferyczne neutralne (brak wilgoci) Przyk∏ady: biura, 
szko∏y, hotele. 

C2 Niska
Otoczenie o niskim poziomie zanieczyszczeƒ. G∏ównie 
obszary wiejskie. 

C� Ârednia
Ârodowisko miejskie i przemys∏owe, Êredni stopieƒ 
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki. Obszary nadmorskie 
o niskim poziomie zasolenia. 

C4 Wysokie
Przemys∏owe i nadmorskie obszary o Êrednim stopniu 
zasolenia. 

C5-I
Bardzo wysokie 
(przemys∏owe) 

Obszary przemys∏owe o du˝ej wilgotnoÊci i agresywnym 
Êrodowisku. 

C5-M
Bardzo wysokie 
(morskie) 

Obszary nadmorskie i przybrze˝no-morskie o wysokim 
stopniu zasolenia. 

Lindab PLX  |   Alucynk
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Dane techniczne 

High Build Poliester 
Kolorowa blacha stalowa stosowana w pokryciach  
dachowych na ràbek stojàcy

Zakres zastosowania 
Poliester HB przeznaczony do prac 
blacharskich jest dost´pny dla dwóch 
ró˝nych jakoÊci stali - PLX i PFA. JakoÊç 
PLX jest wykorzystywana w technologii 
krycia dachów ze zwoju lub z krótkich 
arkuszy ∏àczonych ze sobà na ràbki 
równoleg∏e do kraw´dzi okapu, w ele-
mentach obróbki blacharskiej oraz jako 
materia∏ elewacyjny. JakoÊç PFA jest 
wykorzystywana jako materia∏ elewacyjny  
i do elementów obróbki blacharskiej na 
budynkach. 

Opis produktu 
Podstawowy materia∏ PLX to bardzo 
mi´kka blacha stalowa dobrej jakoÊci 
pokryta cynkiem. Stal nie posiada 
praktycznie ˝adnej spr´˝ystoÊci 
zwrotnej, co sprawia, ˝e mo˝na wyko-
nywaç szczelne ∏àczenia. Materia∏ 
mo˝na ∏àczyç maszynowo lub r´cznie.  
Podstawowy materia∏ PFA jest wykorzy-
stywany w przypadku elementów obróbki 
blacharskiej i detali niewymagajàcych 
ciasnych ∏àczeƒ. Kolorowa pow∏oka poli-
ester HB doskonale utrzymujàcy po∏ysk 
i kolor oraz zapewniajàcy dobrà ochron´ 
przed korozjà. Poliester HB jest produko-
wany przez SSAB Tunnplat AB.

Podstawowy materia∏ 

Stal galwanizowana 
zanurzeniowo, Z�50

Zgodnie z 
PN-EN 10 142 

:200�
PLX, granica 
plastycznoÊci 

180 N/m²

PFA, granica 
plastycznoÊci

-

GruboÊç 0.60 ±0.06 mm

System kolorów 
Poliester HB posiada pow∏ok´ wykonanà 
z poliestru typu High Build o gruboÊci 
50µm. GruboÊç farby jest optymali-
zowana w odniesieniu do odpornoÊci 
na zu˝ycie, odpornoÊci na dzia∏anie 
warunków pogodowych oraz niskich 

kosztów konserwacji. Posiada wi´kszà 
odpornoÊç na wp∏yw ruchu pieszego oraz 
innego rodzaju zu˝ycia wyst´pujàcego 
na dachach ni˝ zwyk∏y poliester.
 Farba na górnej cz´Êci zawiera ziarna 
polimerowe zapewniajàce odpornoÊç na 
powstawanie zarysowaƒ.
 Dolna cz´Êç arkuszy stalowych jest 
pokryta niebieskà farbà epoksydowà 
i jest oznaczona znakiem towarowym 
i datà produkcji.

Kolorowa 
pow∏oka 

Typ GruboÊç

Farba na 
górnej cz´Êci 

Poliester 
HB  

40 µm 

Podk∏ad 
(górna cz´Êç) 

Poliester 10 µm 

Farba na 
dolnej cz´Êci 
(niebieska) 

Epoksy-
dowa

10 µm 

Kolory 
Produkt Lindab Nova jest dost´pny 
z dwoma wykoƒczeniami o wartoÊci 
po∏ysku 40 i 7. Standardowe kolory sà 
ukazane na oddzielnej karcie kolorów.

W∏aÊciwoÊci

 
Metoda 

testowania 
Dane 

GruboÊç 
koloru 

PN-EN ISO 
2808:2000

50 µm 

Po∏ysk 
PN-EN 
1�52�-2:2002

40 
Mat: 7

Minimalny 
promieƒ 
zginania 

PN-EN 
1�52�-7:2002

PLX: 
odpowiednie 
dla ràbko-
wania PFA: 
1T1) 2T2)

Przyle-
ganie

PN-EN 
1�52�-6:200�

brak uwag

OdpornoÊç 
na 
zadrapania

PN-EN 
1�52�-
12:2006

Min. �5 N 

Maks. temperatura 
stosowania 

120º C 

1) ciemne kolory, 2) jasne kolory

Praca w niskiej temperaturze 
Poliester HB w PLX, mo˝na ∏àczyç maszy-
nowo lub r´cznie z blachà, której tempe-
ratura wynosi -10oC. Poliester HB w PFA 
mo˝na obrabiaç w temperaturze blachy 
maksymalnie -5oC. W ni˝szych tempe-
raturach na pow∏oce mogà pojawiç si´ 
niewielkie p´kni´cia podczas pracy 
z materia∏em.

W∏aÊciwoÊci antypoÊlizgowe 
Poliester HB posiada takie same 
w∏aÊciwoÊci antypoÊlizgowe, co inne 
materia∏y wykorzystywane do tworzenia 
pokryç dachowych. 

OdpornoÊç chemiczna 
Pow∏oka posiada dobrà ogólnà od-
pornoÊç chemicznà. Jednak˝e, istnie-
jà wyjàtki, np. niektóre rozpuszczalniki 
organiczne, jak zwiàzki aromatyczne, 
ketony i w´glowodory chlorowane. 

Klasyfikacja ognioodpornoÊci 
Poliester HB spe∏nia wymagania 
nast´pujàcych klasyfikacji:

Klasa Norma

Klasa A1 pr PN-EN 
1182:2004 

Klasa B22 DIN 4102 
cz´Êç 1

Klasa 12 BS476 cz´Êç 7

Ognioodporna górna 
pow∏oka Klasa 12 SS 02482�

1) Projekt ustawy 2) Klasyfikacja na Êwiecie

Korozja 
Arkusze nie mogà byç przechowywane 
i montowane w Êrodowisku wilgotnym 
oraz w pobli˝u materia∏ów korozyjnych.
 Unikaç przechowywania materia∏ów 
na zewnàtrz. JeÊli jednak muszà one byç 
w ten sposób przechowywane, nale˝y 
je odpowiednio przykryç i przecho-
wywaç w przewiewnym miejscu, aby nie 
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dopuÊciç do ich zetkni´cia z wilgocià. 
 Przedstawiciele firmy Lindab zawsze 
s∏u˝à pomocà w zakresie udzielania 
porad na temat przechowywania blachy 
w Êrodowisku wilgotnym lub na obsza-
rach o du˝ym st´˝eniu detergentów 
lub wysokim poziomie wilgotnoÊci. 
Pozosta∏oÊci, np. wióry i nity mogà spowo-
dowaç odbarwienia i, w nast´pstwie, 
korozj´. Dlatego te˝ nale˝y odpowiednio 
oczyÊciç powierzchnie.

OdpornoÊç 
na korozj´ 

Metoda 
testowania 

Dane 

Mg∏a solna 
PN-ISO 
725�:2000 

1000 tim1) 

1) Pe∏zanie - maks 3 mm od konturu.
2) Brak p´cherzenia pow∏oki

Obcinanie kraw´dzi 
Korozja na kraw´dziach mo˝e mieç 
miejsce w Êrodowisku sprzyjajàcym 
korozjom, a tak˝e w przypadku, gdy 
kraw´dzie blachy sà wystawione 
na dzia∏anie warunków zewn´trznych. 
Kraw´dzie mo˝na chroniç malujàc 
je farbà ochronnà. 

OdpornoÊç na korozj´ 
Poliester HB mo˝na wykorzystywaç 
maks. do klasy korozyjnoÊci C4. Wi´cej 
informacji na ten temat znajduje si´ 
w poni˝szej tabeli. 

D∏ugoÊç istnienia i konserwacja 
W przypadku kolorowych blach powle-
kanych, istniejà dwa rodzaje okresów 
istnienia produktu - estetyczny i tech-
niczny. 
 Ten pierwszy to okres, w którym górna 
pow∏oka zmienia si´ w takim stopniu, 
˝e jej wyglàd nie spe∏nia wymogów 
u˝ytkownika. 
 Ten drugi to okres, po którym blacha 
nie zapewnia ju˝ ochrony konstrukcji 
podtrzymujàcych oraz fundamentów 
budynku. 
 Regularna konserwacja przed∏u˝a 
okres istnienia kolorowej pow∏oki i co za 
tym idzie, rzadziej nale˝y jà ponownie 
malowaç. Promienie s∏oneczne, pogo-
da oraz bliskoÊç morza to czynniki przy-
czyniajàce si´ do starzenia si´ koloru. 
Dodatkowo, na jego starzenie si´ majà 

wp∏yw tak˝e zanieczyszczenia atmo-
sferyczne. D∏ugoÊç okresu istnienia 
produktu zale˝y tak˝e od tego, czy 
jest on zastosowany na dachach lub 
na Êcianach, np. dachy skierowane 
na po∏udnie z lekkim nachyleniem 
sà bardziej wystawione na dzia∏anie 
s∏oƒca ni˝ powierzchnie skierowane 
na pó∏noc. S∏oƒce ma wp∏yw na starzenie 
si´ koloru na dwa sposoby: 

• poprzez promieniowanie ultrafiole-
towe

• poprzez ciep∏o promieni s∏onecz-
nych.

W ten sposób, wybór koloru ma wp∏yw  
na d∏ugoÊç czasu istnienia produktu 
- jasne kolory sà bardziej odporne, 
a ciemne troch´ mniej. Czas istnienia 
koloru zale˝y tak˝e od Êrodowiska. 
Pokrycia znajdujàce si´ na wybrze˝u 
sà bardziej wystawione na dzia∏anie 
s∏onej wody, co skraca ich czas istnienia 
w porównaniu z budynkami oddalonymi 
od morza. Inne czynniki majàce wp∏yw 
na d∏ugoÊç okresu istnienia to emisje 
z lokalnych fabryk, ruch uliczny i ogrze-
wanie olejowe.

 Przy regularnej konserwacji, dach 
kryty blachà ma ˝ywotnoÊç przynaj-
mniej �0-40 lat. Estetyczna ˝ywotnoÊç  
nieuszkodzonej górnej pow∏oki to przy-
najmniej 15-20 lat dla poliestru HB. Okres 
ten mo˝na przed∏u˝yç poprzez regularne 
kontrole i konserwacj´. 

Zamalowywanie zarysowaƒ
JeÊli kolor zosta∏ nieznacznie uszko-
dzony przez zarysowania, mo˝na to na-
prawiç za pomocà farby do zarysowaƒ. 
Za pomocà wàskiego p´dzla zamalowaç 
tylko zarysowanà powierzchni´. Zaryso-
wania nieprzechodzàce przez górnà 
pow∏ok´ nie wymagajà u˝ycia takiej 
farby. Firma Lindab dostarcza farby 
do zarysowaƒ we wszystkich standar-
dowych kolorach. 

Ârodowisko 
Na Êwiecie istnieje doskona∏a infrastruktura 
utylizacji stali. Po jej wyprodukowaniu staje 
si´ ona cz´Êcià sta∏ego cyklu, poniewa˝ 
materia∏ ten zawsze zawiera substancje 
podlegajàce utylizacji. Stal w 100% nadaje 
si´ do utylizacji. Poliester HB zawiera 
oko∏o 25% utylizowanej stali. Oddzielny 
opis Êrodowiskowy produktów ukazuje 
w∏aÊciwoÊci Êrodowiskowe poliestru HB.

Klasy korozyjnoÊci zgodnie z PN- EN ISO 12944-2:2002

Klasa 
korozyjnoÊci

KorozyjnoÊç 
Êrodowiskowa 

Przyk∏ady typowych Êrodowisk zewn´trznych  
w strefie klimatu umiarkowanego (informacyjne) 

C1 Bardzo niska 
Wewnàtrz budynków. Budynki ogrzewane, warunki 
atmosferyczne neutralne (brak wilgoci) Przyk∏ady: 
biura, szko∏y, hotele. 

C2 Niska
Otoczenie o niskim poziomie zanieczyszczeƒ. 
G∏ównie obszary wiejskie.

C� Ârednia
Ârodowisko miejskie i przemys∏owe, Êredni stopieƒ 
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki. Obszary 
nadbrze˝ne o niskim poziomie zasolenia. 

C4 Wysoka
Przemys∏owe i nadmorskie obszary o Êrednim 
stopniu zasolenia. 

C5-I
Bardzo wysoka 
(przemys∏owa) 

Obszary przemys∏owe o du˝ej wilgotnoÊci i 
agresywnym Êrodowisku. 

C5-M
Bardzo wysoka 
(morska) 

Obszary nadmorskie i przybrze˝no-morskie o 
wysokim stopniu zasolenia. 





Lindab PLX  |   Alucynk,  HBP

Lindab Profile to oddzia∏ Lindab Group zajmujàcy 

si´ rozwojem, produkcjà i sprzeda˝à wydajnych, 

ekonomicznych i estetycznych rozwiàzaƒ  

dla przemys∏u budowlanego wykorzystujàcych 

stal i blach´ stalowà cienkà. 

Oferujemy pe∏en zakres produktów od pe∏nych 

systemów budynkowych do pojedynczych 

komponentów dla ka˝dego rodzaju zabudowy  

lub budynków komercyjnych i przemys∏owych. 

Lindab Profile posiada przedstawicielstwa w 25 krajach 

Europy. Nasza siedziba g∏ówna znajduje si´ w Förslöv 

na po∏udniu Szwecji.

Lindab Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 311, Sadowa
05-092 Łomianki
tel.: +48 22 489 88 00-01
fax: +48 22 751 96 67
e-mail: info@lindab.pl
www.lindab.pl
Infolinia: 0801 667 669


