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ARTYKU  PROMOCYJNY EKOCHRON

Produkty zgodne z EN 516 powinny 
posiada  oznaczenie potwierdzaj -
ce zgodno  z ni  oraz identyfikuj -

ce producenta. Przymusza to ich wytwórc
do przestrzegania okre lonych norm  wa-
runków wytrzyma o ciowych, jak i anty-
korozyjnych zgodnych z EN 1461, a klien-
towi pozwala na dokonanie jednorazowego 
zakupu i d ug  eksploatacj .

Przyk adowe oznaczenie komunikacji 
dachowej.
EN516 – 1 – A <E> CE, które informuje 
o tym, e:

jest to element komunikacji dachowej 
przeznaczony do chodzenia po dachach 
pochy ych budynków wyprodukowany 
zgodnie z norm EN 516,

elementy sk adowe s  klasy „1” tzn., e
nie mog  by  wykorzystywane jako punkty 
mocuj ce do ochronnego wyposa enia oso-
bistego zabezpieczaj cego przed upadkiem 
lub do utwierdzenia zamocowa ,

zawiera pomost/ aw  kominiarsk  typu 
A tj. o szeroko ci 250 mm,

<E> to logo producenta, tu oznacza pol-
sk  firm , zajmuj c  si  produkcj  osprz -
tu dachowego EKOCHRON,

CE daje gwarancj  zgodno ci z Euro-
pejsk  Dyrektyw  UE dotycz c  wyrobów 
budowlanych nr 89/106/EWG.

Wa nym czynnikiem stanowi cym 
o wysokiej jako ci produktu jest jego za-

bezpieczenie antykorozyjne. Warunki eks-
ploatacji komunikacji dachowej s  bardzo 
zmienne. Cz sto jest ona nara ona na dym 
i inne zanieczyszczenia pochodz ce ze 
spalanych paliw. O stopniu zabezpiecze
równie  mówi norma EN 516 i przywo u-
je tu norm  EN 1461 dotycz c  cynkowa-
nia zanurzeniowego stali, gwarantuj cego 
odpowiedni poziom ochrony antykorozy-
jnej. Dopuszcza te  równorz dne techno-
logie daj ce ekwiwalentne zabezpieczenie. 
Cynkowanie galwaniczne jest tu zabezpie-
czeniem niewystarczaj cym.

Wytrzyma o aw kominiarskich na ob-
ci enia zale na jest przede wszystkim od 
grubo ci stosowanych materia ów, ale rów-
nie  od jako ci monta u.

Analizuj c wyniki pomiarów ugi cia 
aw wykonanych z ró nej grubo ci blach 

stwierdzono, e przy zastosowaniu najpo-
pularniejszego jej przekroju kryteria nor-
my spe nia tylko produkt wykonany ze sta-
li o grubo ci 2 mm. Stosowanie cie szych 
blach 1,9–1,8 mm daje wyniki pomiarów 
na pograniczu normy. Z kolei awa z bla-
chy 1,5 mm jest zbyt s aba i nie powinna 
by  stosowana.

Producenci do swoich produktów do -
czaj  instrukcje monta owe i cho  czasem 
trudno za nimi nad y  pewne zasady s
uniwersalne. Najwa niejsza to: nie montu-

jemy komunikacji dachowej do elementów 
pokrycia, ale bezpo rednio do konstruk-
cji dachu; wyj tek stanowi tu blacha czo-
na na r bek stoj cy, uk adana na pe nym 
deskowaniu do którego stosuje si  specjal-
ne uchwyty.

Odpowiednio dobrany zestaw wspor-
ników do danego pokrycia dachowego na 
pewno pozwoli na prawid owe ich zamon-
towanie i bezpieczne poruszanie si  po da-
chu zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Komunikacja dachowa EKOCHRON 
– 100% bezpiecze stwa
Komunikacja dachowa jest 
niezb dnym wyposa eniem
dachów, stosowanym jako 
bezpieczny system po cze
pomi dzy kominami.
Wysokiej jako ci elementy 
komunikacji dachowej powinny 
by  wykonane z odpowiednich 
materia ów i zabezpieczone 
antykorozyjnie poprzez cynk 
ogniowy. Produkcj  tego typu 
elementów dachowych reguluje 
norma europejska EN 516.
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