
Dach na każdą pogodę – powłoki ochronne
blachodachówki

Smog, kwaśne deszcze, czy szalejące wichury – to tylko kilka przykładów
zjawisk atmosferycznych, które narażają nasz dach na uszkodzenia. Aby móc
cieszyć się trwałą blachodachówką, warto zwrócić uwagę na rodzaj i
właściwości zastosowanej powłoki ochronnej. Jakie jej cechy pozwolą na
spokojny sen domowników przez kolejne kilkadziesiąt lat?

Polacy coraz częściej wybierają trwały produkt. Jak wynika z raportu „Decyzje zakupowe Polaków”
przeprowadzonego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, aż 88,3% rodaków twierdzi, że za
wyższą jakość jest w stanie zapłacić więcej. Dla 73,3% z nich, wyższe parametry techniczne są
głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie konkretnego produktu. To niezwykle istotne,
zwłaszcza jeśli stoimy przed wyborami, które mają nam towarzyszyć przez wiele lat. Tak jest w
przypadku budowy dachu. Wybierając blachodachówkę chcemy mieć pewność, że to najlepsza
decyzja, dlatego poszukujemy szczególnych walorów, które wydłużą jej żywotność. Tę funkcję pełnią
specjalne powłoki ochronne, których zadaniem jest dodatkowe zabezpieczanie materiału wsadowego
przed uszkodzeniami oraz działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych. To one w głównej
mierze decydują o odporności pokrycia oraz jego ostatecznym wyglądzie.

Oko w oko z klimatem
Dach stanowi jeden z fundamentalnych elementów całego domu i zapewnia jego mieszkańcom
bezpieczną oazę spokoju. Równocześnie pokrycie dachowe, narażone jest na oddziaływanie
zmiennych warunków pogodowych oraz uszkodzenia mechaniczne. Są to między innymi skrajne
temperatury, promieniowanie UV, korozja, wichury, nadmorskie zasolenie, czy też spadające gałęzie
lub prace remontowe i konserwacyjne na dachu. W zależności od lokalizacji w jakiej wybudowany
jest dom, warto zwrócić szczególną uwagę na materiał oraz powłoki ochronne użyte podczas
produkcji blachodachówki. Innych właściwości wymagać będzie dach w górskiej chacie, a innych
dom jednorodzinny przy nadmorskim wybrzeżu. Ważny jest więc taki dobór produktu, który pozwoli
przedłużyć „życie” dachu w wymaganych warunkach.- Obecnie na rynku pokryć dachowych można
spotkać udogodnienie dla klientów, którzy po raz pierwszy stają przed wyzwaniem samodzielnego
wyboru produktu na dach. Mam tu na myśli unikalne powłoki ochronne, przeznaczone do
konkretnego rodzaju pokrycia dachowego. Przykładem takiego połączenia jest Gont blaszany Janosik
ze specjalnie zaprojektowaną powłoką ochronną Pladur® Relief Wood imitującą wygląd naturalnego
drewna. Trzy warstwy ochronne łączą się tutaj z tradycyjnym wyglądem dachu w estetycznym i
trwałym wydaniu. Takie dopasowanie pokrycia blaszanego daje pewność, że produkt jest najwyższej
jakości i zapewni wieloletnią trwałość dachu.– mówi Piotr Maciaszek z firmy Blachotrapez - lidera na
rynku pokryć dachowych.



Powłoki ochronne – dobry wybór
Dokonując wyboru pokrycia w większości przypadków najbardziej zależy nam na trafnym wyborze
dobrego produktu. Głównie dlatego, by służył nam na lata. Dzisiaj klient coraz bardziej skupia się na
jakości i trwałość dachu. Myśli długofalowo o zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju całej rodzinie.
Zatem czemu warto poświęcić najwięcej uwagi? Przede wszystkim właściwościom materiału
wsadowego, jego strukturze i okresowi gwarancyjnemu. Walory estetyczne też się liczą. Dzisiaj wielu
klientów potrafi wybierać produkty decydując o kolorach i atrakcyjnej strukturze samego materiału.
Stąd wielu producentów ma w swojej ofercie różnorodne faktury: efekt kryształków lodu, odbijanego
światła czy imitację struktury drewna. Jednak doświadczenie pokazuje, że jedno z pierwszych pytań
w punktach sprzedaży dotyczy gwarancji produktu.- Budując dom, który ma posłużyć kilku
pokoleniom ważne jest, by wybierać produkty jak najbardziej trwałe, z najdłuższym okresem
gwarancji pisemnej. Zazwyczaj wynosi ona 10-25 lat i może być określona różnymi warunkami tj.
odpowiednim okresem składowania materiału, wytycznymi dot. transportu, przeładunku, konserwacji
oraz montażu. Są też dostępne na rynku powłoki, które posiadają nawet 50-letnią gwarancję. Takie
produkty zachowują szczególną żywotność i odpornoś na różnorodne uszkodzenia. Powłoka Pladur®
Wrinkle Mat Plus posiada takie cechy i zapewnia trwałość produktu nawet podczas bardzo
niekorzystnych warunków atmosferycznych - dodaje Piotr Maciaszek.

Przy wyborze właściwego pokrycia dachowego nie warto na siłę szukać oszczędności. Przecież w
trosce o swoich najbliższych, gotowi jesteśmy wybrać najlepszą jakość i bezpieczeństwo. Jeśli dom
ma być miejscem do życia, wychowywania i relaksu, warto zainwestować na lata. Jeśli ciężko nam się
zdecydować, mamy małe rozeznanie - pewnym źródłem informacji dotyczącym zastosowania,
właściwości i struktury produktów jest autoryzowany doradca. Informacji warto więc szukać w
źródłach dających gwarancję fachowej wiedzy i profesjonalizmu usług, a wtedy sam zakup powłoki
nie będzie stanowił problemu.
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