
Podbitka z blachy trapezowej T7

Blacha trapezowa T7 doskonale nadaje się do wykonywania podbitki. Co
więcej, znajduje ona także zastosowanie na elewacjach budynków – zarówno
przemysłowych, jak i mieszkalnych.

Poznaj zalety i mocne strony tego materiału, a także dowiedz się, jak wygląda transport i
konserwacja arkuszy blachy, aby zachować ich właściwości. Podbitka z blachy trapezowej w cenie do
80 zł za montaż to naprawdę doskonała okazja. Należy jednak wybrać materiał o odpowiedniej
charakterystyce. Właściwości różnych blach trapezowych mogą się znacząco różnić, dlatego warto
wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy wyborze materiału na podbitkę własnego dachu. Na początek
wyjaśnijmy, czym jest tajemnicze oznaczenie T7 umieszczone zaraz po nazwie blachy. Opisywany w
ten sposób parametr ma dużo wspólnego z kształtem materiału, czyli trapezem. Blacha posiada dwie
płaszczyzny – górną oraz dolną. Wysokość pomiędzy nimi, zwana profilem, wyrażona w milimetrach,
jest podstawowym oznaczeniem każdej blachy. W przypadku T7 wysokość blachy wynosić będzie
zatem 7 mm. Natomiast litera T kojarzy się od razu z kształtem blachy. Ten trop jest jednak błędny.
Litera T pochodzi z normy europejskiej i oznacza wyroby walcowane z blachy ocynkowanej.

Wysokość profilu podbitki z blachy trapezowej znajduje się w jej nazwie, jednak nie jest to jedyny
ważny parametr. Równie istotna jest szerokość arkusza. Warto w tym miejscu wziąć pod uwagę, że
instalując blachę, musimy stosować zakład, czyli fragmenty dwóch sąsiednich arkuszy będą musiały
na siebie zachodzić. Dlatego funkcjonuje także taki parametr jak szerokość użytkowa blachy
trapezowej. Uwzględnia ona właśnie szerokość zachodzącego na siebie materiału, aby łatwiej było
wyliczyć liczbę potrzebnych arkuszy blachy.
Wady i zalety podbitki z blachy trapezowej T7

Wśród zalet wykonania podbitki dachowej z blachy trapezowej wymienić można:

większą sztywność materiału niż w przypadku materiałów z tworzyw sztucznych. W ten sposób●

uniknąć można falowania i innych problemów montażowych,
wysoki poziom estetyki; wykończenie wykonane z wysokiej jakości blachy zawsze będzie wyglądać●

dużo lepiej niż tańsze plastyki,
odporność na odbarwienie i starzenie. Metale odporne są na warunki atmosferyczne, w●

szczególności światło słoneczne, które powoduje często blaknięcie innych materiałów i trwałą
utratę przez nie koloru,
możliwość wybrania dowolnego koloru z szerokiej palety RAL. Podobnie jak inne materiały, także●

stal może być skutecznie farbowana, co znacząco zwiększa poziom estetyki. Najczęściej wybierane
są kolory pod barwę pokrycia dachowego lub elewacji,
prosty montaż – blachę można zamówić na wymiar i w szybki sposób ją zamontować w swoim domu,●

duża wytrzymałość, o ile blacha nie zostanie zarysowana w trakcie montażu.●



Do wad tego rozwiązania z kolei można zaliczyć ryzyko zarysowania blachy, co może stanowić
ognisko powstawania rdzy, co znacząco zmniejszy poziom estetyki wykończenia. Także cena jest
nieco wyższa niż w przypadku innych rozwiązań. Jednak warto zwrócić uwagę na dużą popularność
podbitki z blachy trapezowej. Opinie o takim wykończeniu są w zdecydowanej większości pozytywne.

Transport podbitki z blachy trapezowej T7
Arkusze blachy trapezowej mogą posiadać bardzo duże wymiary, co znacząco utrudnia ich transport.
O ile w przypadku podbitki szerokość pasów będzie ograniczona, to ich długość może wynosić do 6
metrów. Z kolei ewentualne zarysowania będą stanowiły ogniska powstawania rdzy. Należy także
uważać na wygięcie lub wgniecenie blachy w czasie jej przenoszenia. Podbitka z blachy trapezowej
powinna być montowana i przenoszona co najmniej przez dwie osoby. Ewentualnie można ją
przewozić za pomocą odpowiedniego wózka, zapewniającego podparcie arkusza na całej powierzchni.
W ten sposób można uniknąć powstania uszkodzeń, a podbitka będzie służyła przez wiele lat,
zapewniając przy tym najwyższy poziom estetyki.

Konserwacja i mycie podbitki z blachy trapezowej T7
Konserwacja podbitki z blachy trapezowej T7 nie wymaga żadnych zaawansowanych prac. Tak
naprawdę wystarczy regularne przemywanie powierzchni standardowymi środkami czystości. Unikać
należy jedynie materiałów i środków, które zawierają ostre drobiny, mogące zarysować wierzchnią
powłokę blachy. Jednak użycie miękkich ściereczek i płynów do mycia podłóg itp. w zupełności
wystarczy do usunięcia wszelkich zabrudzeń z blachy. Coraz większą popularnością cieszą się także
myjki ciśnieniowe, które ułatwiają usuwanie nawet natarczywych zabrudzeń. Ewentualne
uszkodzenia powinno się natomiast jak najszybciej zabezpieczyć farbą lub innym, przeznaczonym do
tego celu środkiem.

Cena podbitki z blachy trapezowej T7
Ceny blachy trapezowej różnią się znacząco w zależności od regionu Polski oraz odległości od miast.
Bardzo ważna jest też jakość i parametry kupowanego materiału. Jednak bierzemy pod uwagę
podbitkę dachową z blachy trapezowej T7, której cena waha się najczęściej od kilkunastu do
pięćdziesięciu kilku złotych. Jednak jest to tylko część kosztów związanych z podbitką. Potrzebny jest
jeszcze fachowiec, który wykona całą pracę. I w tym przypadku zauważyć można ogromne
zróżnicowanie cen w zależności od regionu Polski oraz poziomu umiejętności takiego specjalisty.
Jednak biorąc pod uwagę średnie koszty zatrudnienia takiej osoby, trzeba się liczyć z wydatkiem 80
zł/m². Łącznie zatem koszty przekraczają najczęściej 100 zł/m² położonej podbitki z blachy
trapezowej. Jednak poziom estetyczny tego rozwiązania, jego trwałość oraz łatwość montażu i
konserwacji z pewnością uzasadniają taką wysokość ceny.
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