
Obróbki blacharskie na dachu płaskim
Wnikająca w strukturę muru woda opa
dowa może wywołać daleko idące skutki: 
od zawilgocenia poprzez odpryski, aż 
do uszkodzenia konstrukcji. Obróbki mu
rów, krawędzi dachów, gzymsów i pa
rapetów z materiału rheinZink za
pewniają niezawodną ochronę. dzięki 
spraw dzonej technice mocowania dają 
się łatwo i wydajnie montować i zapobie
gają wnikaniu wody opadowej przez 
dzi sięciolecia. Obróbki murów z rhein
Zink są rozwiązaniem ekonomicznym.

Na krawędzie dachów, gzymsy, para-
pety okienne i mury wszelkiego rodzaju 

Ekonomiczne rozwiązanie 
zapewniające trwałą ochronę elewacji 

Wyrafinowana estetyka 

Długowieczność i bezkonserwacyjność 

Optyczna harmonia z najróżniejszymi 
materiałami budowlanymi 

Certyfikat ekologiczny ISO/ECO

Sprawdzona jakość 



Kosztowne uszkodzenia elewacji 
niedostatecznie chroniony mur powodu
je, obok niepotrzebnego kłopotu, przede 
wszystkim znaczne koszty. nierzadko 
powodem problemów jest źle rozumiana 
oszczędność w trakcie powstawania bu
dynku: obróbki murów, które mają służyć 
ochronie elewacji, nie są wykonywane 
wcale, lub też z materiałów o krótkiej 
ży wotności. 

skutek: już po kilku latach jest konieczny 
remont, który znacznie przekracza pier
wotne koszty związane z wyborem trwa
łego i bezkonserwacyjnego materiału 
rheinZink do wykonania obróbek mu
rów. nagła konieczność większych po
prawek może boleśnie uderzyć po kie
szeni właściciela budynku.
 
Wydajne rozwiązania
Obróbki murów, krawędzi dachów, 
gzym sów i parapetów z materiału  
rheinZink są idealnym rozwiązaniem 
problemu. ich dostosowana do wymia
rów geometria profilu umożliwia opty

malne mocowanie z minimalnym nak
ładem pracy. Obróbki są zaczepiane za 
pasy mocujące lub też przyklejane kle
jem bitumicznym na zim no do części 
budynków, które mają być chronione. W 
celu optycznie doskonałego wyko nania 
połączenia obróbki polecamy łącznik 
uds rheinZink. Za po mocą tej ryflo
wanej blachy ob róbki moco wane są 
bezpiecznie, bez konie czności dodatko
wych kompensacji rozszerzania i uszczel
nień, np. lutowanie. łączniki uds rhein
Zink i obróbki można poza tym 
dos tosować do indywidualnych wymia
rów, by zapewnić możliwie najlepszą 
ochronę budynku.

Trwała i ekonomiczna ochrona
długoletnie doświadczenia pokazały,  
że obróbki rheinZink trwale chronią  
mu ry. pozytywne cechy materiału i ty
powe dla wszystkich rozwiązań rhein
Zink bez pieczeństwo konstrukcyjne są 
gwa rancją doskonałej żywotności – za
równo w nowych budynkach jak i re
montowa nych. 
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Obróbka dachu płaskiego Widok obróbki dachu płaskiegoObróbka dachu płaskiego – 
wersja uniesiona

Dach płaski z obróbką gzymsu i dużą 
łuską na elewacji

Dom jednorodzinny z obróbką 
RHEINZINK

Wskazówka
dla drobnych elementów takich jak ob
róbki murów i lukarn, kominków lub też 
desek szczytowych (wiatrowic) zaleca 
się zastosowanie blachy fa bry cznie pa
tynowanej rheinZinkprepaTina blau
grau, w odcieniu szaroniebieskim lub 
rheinZinkprepaTina schiefergrau, w 
odcieniu grafitowym. Opuszczając fa
brykę posiada ona elegancki wygląd 
gotowej patyny, nie tracąc przy tym trwa
łości i pozytywnych właściwości po
wierzchni naturalnej.
efekt: od początku doskonałe wrażenie 
optyczne całości przy relatywnie nie
wielkim zwiększeniu kosztów.Detal: RHEINZINK-obróbka attyki Detal: Łączenie obróbki łącznikiem UDS


