SYSTEM KASETONÓW
FIRMY BLACHY PRUSZYÑSKI

Estetyka i funkcjonalnoœæ jak równie¿

wytrzyma³oœæ zastosowanych materia³ów
budowlanych ma ogromne znaczenie dla
ka¿dej inwestycji. Dziêki stosowaniu coraz nowoczeœniejszych produktów
o wy¿szych parametrach wytrzyma³oœciowo-u¿ytkowych mo¿liwe
sta³o siê dowolne operowanie
kszta³tami i kolorami przy projektowaniu elewacji czy to na
budynkach budownictwa indywidualnego czy te¿ przemys³owego.
Wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom swoich klientów firma Blachy
Pruszyñski wprowadza na rynek nowy
system zabudowy elewacji w pe³ni spe³niaj¹cy najwy¿sze wymagania jakoœciowe,
charakteryzuj¹cy siê uniwersalnoœci¹ oraz
bogat¹ ró¿norodnoœci¹.

Bogata kolorysty-

ka oferowanych
kaset pozwala na
operowanie efektem
wizualnym i tworzenie elewacji korzystnie
wyró¿niaj¹cych siê od otoczenia.
Proces produkcji oraz system kontroli jakoœci zapewniaj¹ wysok¹ precyzjê wykonania,
dok³adne utrzymanie wymiarów, co wydatnie wp³ywa na dok³adnoœæ oraz prostotê
monta¿u.

Wymiary minimalne i maksymalne

SYSTEM KASETONÓW ELEWACYJNYCH
Blachy Pruszyñski.
System kasetonów Pruszyñski dostêpny jest
w wersji standardowej z przeznaczeniem do
monta¿u w poziomie. Jako materia³ produkcyjny stosuje siê blachy ocynkowane powlekane
o gruboœci 1 mm do 1,2 mm
lub blachê aluminiow¹ w gruboœci 1,2 mm.
System mocowañ zosta³ tak opracowany,
aby przy zachowaniu trwa³oœci i szczelnoœci
po³¹czeñ miêdzy poszczególnymi elementami
zachowaæ mo¿liwie najwiêksz¹ ³atwoœæ
i szybkoœæ monta¿u.

Parametry techniczne kasetonu przedstawiono poni¿ej
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£¹czenie

Dla wszystkich typów kasetonów system
przewiduje otwarte ³¹czenia z ukrytymi mocowaniami. Sam monta¿ jest stosunkowo
prosty, a polega na nasuniêciu na siebie
kaset tak, ¿e krawêdŸ dolna nachodzi na
górn¹ i zamocowania do szyn za pomoc¹
wkrêtów samowierc¹cych.

£¹czenia poziome
mog¹ mieæ
szerokoœæ
w zale¿noœci
od koncepcji
zawartej
w projekcie.
Zak³adana jest
standardowa
szerokoœæ
w zakresie
od 5 do 30 mm.

Szczeliny
pionowe
powinny
zawieraæ siê
w przedziale
wymiarowym
od 5 do 30 mm.

Naro¿niki i wykoñczenia.
Warunkiem prawid³owego funkcjonowania elewacji i spe³niania przez ni¹ za³o¿onych funkcji
konieczne jest zastosowanie
obróbek i zamkniêæ chroni¹cych
budynek przed wp³ywem warunków atmosferycznych a przede
wszystkim przed deszczem.
Wykoñczenie naro¿ników odbywa
siê za pomoc¹ standardowych
elementów systemu o wymiarach
dopasowanych do typu kasetonu.
Wymiarowanie naro¿ników nie odbiega od zasad przyjêtych dla kasetonów. Jednak przy zró¿nicowaniu d³ugoœci
boków elementu naro¿nego wyró¿nia siê naro¿nik prawy
i lewy. Sposób wymiarowania podano na rysunku.

Obrze¿a okien uszczelnia siê stosuj¹c wykoñczenia wykonywane na zamówienie. W celu umo¿liwienia prawid³owej
wentylacji budynku po³¹czenia kasetonów nie powinny
byæ ca³kowicie szczelne, powinno siê umo¿liwiæ naturalny
obieg powietrza i umo¿liwiæ odp³yw wody.

Technologia mocowania.
Kasetony montowane s¹ bezpoœrednio na ruszcie stalowym wykonanym z kszta³towników typu OMEGA 30/90
oraz 30/50.

OMEGA 30/90 – wykonana jest z blachy stalowej powlekanej o gruboœci 0,70 w tym samym kolorze, co
kaseton;

OMEGA 30/50 – wykonana jest z blachy stalowej
ocynkowanej w gruboœci 0,70 mm.

Przekrój przez œcianê
w lekkiej zabudowie

W zale¿noœci od wielkoœci kasetonów mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ stosowania konstrukcji wspieraj¹cej. Maksymalne
rozstawy profili poœrednich (omega) przedstawiono na poni¿ej.

Ze wzglêdu na du¿e mo¿liwoœci indywidualnej
adaptacji poszczególnych inwestycji informacji
dotycz¹cych monta¿u i realizacji projektu udziela
Dzia³ Inwestycji, który pomaga i nadzoruje ka¿d¹
inwestycjê na wszystkich stopniach jej realizacji.
Poniewa¿ system wymaga dzielenia liniami
poziomymi i pionowymi elewacji od ekip monta¿owych wymagana jest precyzja i dok³adnoœæ.
Ka¿da niedok³adnoœæ wynikaj¹ca np. ze z³ego
wypoziomowania budynku czy te¿ nie zachowania
pionu bêdzie natychmiast widoczna na elewacji.
Rozmiar kasetonów decyduje o gruboœci blachy,
z której profiluje siê kasetony. Zasada jest taka,
¿e im wiêkszy rozmiar kasetonu tym grubsza
powinna byæ zastosowana blacha. Ze wzglêdu
na to, ¿e firma Blachy Pruszyñski profiluje swoje
kasetony wy³¹cznie w obrêbie dwóch gruboœci
blach tzn. 1 mm i 1,2 mm istniej¹ w zwi¹zku
z tym równie¿ ograniczenia w wielkoœciach
mo¿liwych kaset.

Prace projektowe.
Starannoœæ wykazana na etapie projektowania
procentuje w trakcie realizacji inwestycji racjonalizacj¹ kosztow¹ jak i efektem wizualnym. Pamiêtaæ
nale¿y, ¿e zastosowanie jednolitych elementów
systemu znacznie obni¿a koszta materia³owe jak
i monta¿owe.
Pamiêtaæ nale¿y o prawid³owym doborze gruboœci
i rodzaju blachy w zastosowanych kasetonach,
co uzale¿nione jest miêdzy innymi od strefy
wiatrowej, powierzchni i wysokoœci elewacji czy
te¿ wymiarów samych kasetonów. Bezwzglêdnie zaleca siê stosowanie tzw. listwy startowej
wydatnie wzmacniaj¹cej system.
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