
Blacha z posypką - dlaczego warto ją wybrać?

Wyjątkowy, przykuwający uwagę design, odporność na czynniki atmosferyczne,
długa żywotność, prosta konserwacja – to tylko ułamek zalet, które sprawiają,
że wciąż rośnie popularność blach z posypką. Cena również nie jest tu bez
znaczenia, bo koszt takiego pokrycia, porównywalny np. do dachówek
ceramicznych, deklasuje ciężką ceramikę w kwestii wagi.

Blacha na dach z posypką jest także łatwiejsza w montażu, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić
na kosztach robocizny. Jakie jeszcze kwestie sprawiają, że blacha modułowa z posypką ma wciąż
poszerzające się grono zwolenników? Blacha dachowa z posypką to zmodyfikowana i udoskonalona
wersja blachodachówki, w której ostatnią warstwą jest specjalna posypka (ceramiczna lub mineralna
z kruszywa skalnego). To właśnie ten uszlachetniający element nadaje materiałowi wyjątkowe cechy
oraz nietuzinkowy wygląd, który szybko podbił serca miłośników dobrego designu. Blacha z posypką
wyglądem bardzo przypomina tradycyjne dachówki ceramiczne, jednak jest od nich o wiele lżejsza. Z
tego powodu równie chętnie wybierana jest jako materiał pokryciowy na nowe dachy, jak również w
przypadku renowacji. Z uwagi na mały ciężar sprawdzi się tam, gdzie słaba / nadgryziona zębem
czasu więźba nie poradziłaby sobie z utrzymaniem cięższego pokrycia.

Jak powstaje blacha z posypką?
Blacha stalowa z posypką ma budowę warstwową – i to właśnie taki typ konstrukcji odpowiada za
szczególne właściwości wyrobu finalnego, który jest bardzo trwały i odporny na niekorzystne
warunki atmosferyczne. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że moduły takiego pokrycia
składają się z dwóch elementów: stalowej blachy oraz specjalnej posypki. W procesie produkcyjnym
nanosi się jednak kilka warstw, na przykład w blachach z posypką od Blachotrapezu jest ich aż osiem.
Patrząc od zewnątrz modułu są to: bezbarwna powłoka akrylowa, naturalne kruszywo skalne,
warstwa bazowa, ochronna warstwa pasywacyjna, ochronna warstwa alucynkowa, stalowy rdzeń,
ochronna warstwa alucynkowa i warstwa pasywacyjna.

Czy blacha z posypką jest trwała?
Wiele warstw zabezpieczających pokrycie sprawia, że blacha z posypką jest bardzo trwała – na tego
typu pokrycie udzielane jest nawet 60 lat gwarancji. Połączenie stali z kruszywem (ceramicznym lub
skalnym) sprawia, że pokrycie zyskuje dużą odporność na warunki atmosferyczne, z niemal
całkowitym wyeliminowaniem konieczności konserwacji. Niestraszne mu śnieg, grad, mróz, deszcz,
promieniowanie UV. Ponadto profil modułów projektuje się tak, aby zapewnić wytrzymałość również
na czynniki ekstremalne, jak huraganowe wiatry czy ogień.
 W porównaniu do zwykłej blachodachówki, blacha z posypką wulkaniczną/ceramiczną jest też
bardziej odporna na zarysowania i uszkodzenia, co znacznie ułatwia transport.



Rodzaje blachy z posypką

Blacha z posypką ceramiczną●

Blachodachówki z posypką ceramiczną to produkt, który najbardziej przypomina tradycyjne
dachówki ceramiczne. Z tego względu bardzo chętnie wybierana jest do renowacji dachów, które
mają już swoje lata. Tego typu dachówki świetnie prezentują się na zabytkowych obiektach, jak
również w przypadku architektury charakterystycznej dla danego regionu kraju.

Blacha z posypką z kruszywa skalnego●

Innym rodzajem posypki jest kruszywo skalne (mineralne), uznawane za jeden z najtrwalszych
materiałów, wytrzymałych i odpornych nawet na najbardziej ekstremalne warunki
atmosferyczne.Pokrycie wykończone taką posypką ma bardzo długą żywotność, co w połączeniu z
oryginalnym designem sprawia, że równie często wieńczy dachy budynków starszego typu, jak
również ultra nowoczesnych domów.

Główne zalety blachy z posypką
Blachy panelowe z posypką mineralną cenione są przede wszystkim za nieprzeciętną trwałość i
odporność, ale także za inne aspekty. Posypka mineralna czy ceramiczna ma strukturę drobnych
kamyczków, dzięki czemu skutecznie wygłusza odgłosy deszczu czy gradu – ten aspekt z pewnością
docenią posiadacze poddasza użytkowego, którzy będą mogli czuć się komfortowo nawet podczas
największej ulewy.
 Takie pokrycia nagrzewają się też zdecydowanie wolniej niż zwykła blacha, przez co znacznie
podnoszą komfort przebywania w budynku w dni, w których słońce operuje najmocniej. Mówiąc o
atutach pokryć dachowych z posypką, nie sposób pominąć wyjątkowy, oryginalny design. Na
przykład blachy z posypką Thunder od Blachotrapezu do złudzenia przypominają gont drewniany, co
w połączeniu z intrygującym odcieniem antracytu sprawia, że doskonale wpisują się w tradycyjną,
podhalańską architekturę. Z kolei Blizzard przykuwa uwagę stylową formą z podwójnym
przetłoczeniem, nawiązującą kształtem do klasycznej dachówki ceramicznej. Głęboki odcień Onyx
nadaje pokryciu elegancki rys, przez co świetnie sprawdzi się ono zarówno na dachach
nowoczesnych budynków, jak również w przypadku bardziej tradycyjnej, klasycznej architektury.

Ceny za blachę z posypką Thunder
Połączenie funkcjonalności z designem sprawia, że wielu inwestorów decyduje się na montaż blachy
z posypką. Cena za metr takiego pokrycia jest wyższa niż konwencjonalnych blachodachówek i
porównywalna do wydatku, jaki trzeba by ponieść w związku z inwestycją w dachówki ceramiczne.
Uwzględniając jednak aspekty użytkowe, jest to koszt jak najbardziej wart poniesienia. Ile dokładnie
kosztuje oferowana przez Blachotrapez blacha na dach z posypką? Cena za moduł pokrycia Thunder
kształtuje się na poziomie ok. 42 zł (szerokość całkowita ~ 1200 mm, długość arkusza 430 mm).

Ceny za blachę z posypką Blizzard
Podobnie kształtują się ceny blachy z posypką Blizzard. Za moduł o szerokości całkowitej ~ 1200 mm
i długości arkusza 430 mm trzeba zapłacić ok. 41 zł. Jak widać, są to kwoty wyższe niż w przypadku
tradycyjnych blach, które nie są uszlachetnione posypką ceramiczną czy mineralną. Warto jednak
pamiętać, że pokrycie takie posłuży bezawaryjnie przez wiele lat, eliminując nie tylko kłopotliwą
konserwację, ale i znacznie poprawiając komfort przebywania wewnątrz budynku. Aby jednak w
pełni te zalety docenić, warto wybierać zaufanych producentów. Najtańsza blacha z posypką
wulkaniczną czy ceramiczną, nawet jeśli na etapie inwestycyjnym pozwoli zaoszczędzić, to w toku
eksploatacji może wygenerować naprawdę spore wydatki.
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