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PREZENTACJA FIRMOWA

Proponujemy produkty do realizacji estetycznej

ochrony odgromowej opartej na drutach i bednar-

kach stalowych pomiedziowanych. Maj¹c na wzglê-

dzie trwa³oœæ instalacji zabezpieczaj¹cej mienie i ¿y-

cie ludzkie zaprojektowaliœmy kompletn¹ ochronê

odgromow¹ w oparciu o przewody wykonane ze stali

miedziowanej elektrolitycznie oraz elementy mocu-

j¹ce i z³¹czne zabezpieczone przed korozj¹ szczeln¹,

podwójn¹ pow³ok¹ cynkow¹ i lakiernicz¹. Na potrze-

by wszelkich po³¹czeñ wyrównawczych proponuje-

my elementy stalowe pokryte przewodz¹c¹ pow³ok¹ 

lakiernicz¹.

Elementy nowej ochrony odgromowej zosta³y 

kompleksowo zbadane zgodnie z wymaganiami 

normy PN EN 50164-1, PN EN 50164-2, PN EN

60068-2-52, PN ISO 6957, PN EN ISO 6988 w la-

boratoriach Politechniki Warszawskiej Wydzia³u

In¿ynierii Materia³owej oraz Instytutu Mechaniki

Precyzyjnej.

Wyniki badañ potwierdzaj¹ odpornoœæ przewo-

dów pomiedziowanych na wszelkiego rodzaju

agresywne atmosfery. Elementy mocuj¹ce, pokryte

pow³okami cynkow¹ i lakiernicz¹ charakteryzuje

ca³kowita odpornoœæ na zagro¿enia œrodowiskowe.

Badania

Politechnika Warszawska Wydzia³ In¿ynierii

Materia³owej „Badania odpornoœci korozyjnej ele-

mentów instalacji odgromowej w postaci prêtów

z pow³okami miedziowymi oraz uchwytów mocu-

j¹cych z pow³okami lakierowymi w ró¿nych œro-

dowiskach. „Instytut Mechaniki Precyzyjnej „Ba-

danie odpornoœci korozyjnej elementów instalacji

odgromowej w atmosferze zawieraj¹cej SO2”.

Cechy charakterystyczne

zdecydowanie nowa jakoœæ,

degraduj¹c instalacje ocynkowane, nie ustêpuje

w niczym wyrobom miedzianym,

podnosi walory architektoniczne urz¹dzeñ pio-

runochronnych,

wykazuje wysok¹ odpornoœæ na czynniki nisz-

cz¹ce (mechaniczne i korozyjne),

pozwala utrzymaæ koszty inwestycyjne na po-

ziomie porównywalnym z kosztami rozwi¹zañ

tradycyjnych.

Bednarka pomiedziowana

Gruba pow³oka miedzi 0,060 mm skutecznie za-

bezpiecza przed korozj¹ przez kilkadziesi¹t lat

Drut pomiedziowany

Gruba pow³oka miedzi 0,060 mm skutecznie 

zabezpiecza przed korozj¹ przez kilkadziesi¹t lat

Uziom pomiedziowany

Pow³oka gruboœci 0,250 mm miedzi, nie do zdar-

cia podczas wbijania, zabezpiecza przed korozj¹

przez kilkadziesi¹t lat 

Uchwyt g¹siorowy

Podwójna pow³oka cynkowa i lakiernicza zapew-

nia odpornoœæ korozyjn¹ przez kilkadziesi¹t lat

Wychodz¹c naprzeciw potrzebom

klientów, którzy chc¹ czuæ siê

bezpiecznie w swoich domach

proponujemy now¹ ochronê 

odgromow¹ opracowan¹ na 

potrzeby budownictwa

Rewolucja 
w ochronie odgromowej!

pow³oka lakiernicza

pow³oka cynkowa

stal

Galmar Marciniak s.j.
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