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Wytwarzany z wysokiej jakoœci surow-

ców i przetwarzany z zastosowaniem no-

woczesnych technologii materia³,

oprócz sprawdzonych zalet swojego po-

przednika, wykazuje wiele korzystnych

w³aœciwoœci przewy¿szaj¹cych mo¿liwo-

œciami blachê cynkow¹.

JAKOŒÆ
Blacha cynkowo-tytanowa Silesia produ-

kowana jest wed³ug normy PN-EN 988,

obowi¹zuj¹cej wszystkich europejskich

producentów tego materia³u, okreœlaj¹-

cej precyzyjnie sk³ad stopu, wymiary

produktu wraz z tolerancj¹ oraz parame-

try mechaniczne. Wsad przeznaczony do

produkcji blachy bazuje na cynku o naj-

wy¿szym stopniu czystoœci 99,995%

(norma PN-EN 1179:2004). Jako dodat-

ki stopowe zawiera niewielkie dodatki

miedzi i tytanu, przyczyniaj¹ce siê

w du¿ym stopniu do prawid³owego za-

chowania siê blachy podczas obróbki

i wieloletniego u¿ytkowania.

Du¿a plastycznoœæ oraz mo¿liwoœæ

miêkkiego lutowania to cechy, które da-

j¹ nieograniczone mo¿liwoœci formowa-

niakszta³tów dowolnie wybranych przez

projektanta.

TAJEMNICA
D£UGOWIECZNOŒCI
Typowa dla cynku w³aœciwoœæ tworzenia

warstwy ochronnej pod wp³ywem czyn-

ników atmosferycznych powoduje, ¿e

materia³ ten charakteryzuje siê nieprze-

ciêtnie d³ugim okresem u¿ytkowania

i nie wymaga praktycznie ¿adnej kon-

serwacji. Na pocz¹tkowo lœni¹cej, wy-

walcowanej powierzchni tworzy siê

cienka, rzêdu kilku mikrometrów, do-

brze przylegaj¹ca warstwa ochronna

sk³adaj¹ca siê z tlenków i zasadowych

wêglanów cynku – potocznie nazywana

patyn¹.

Ta zwarta i nierozpuszczalna w wodzie,

a w przypadku zarysowania „samozara-

staj¹ca” warstwa stwarza ochronê przed

dalszym utlenianiem. Aby unikn¹æ eta-

pu przejœciowego, czyli naturalnego

tworzenia patyny, który to

proces nie musi zachodziæ równomier-

nie, zaleca siê w miejscach eksponowa-

nych stosowanie blachy patynowanej –

postarzanej w procesie produkcyjnym,

o jednolitym matowoszarym odcieniu.

TRWA£OŒÆ, CZYLI
RZECZ NAJWA¯NIEJSZA
D³ugowiecznoœæ blach Silesia potwier-

dzaj¹ badania i pomiary, które wykony-

wane w ci¹gu kilku lat wykaza³y, ¿e œcie-

ranie powierzchni stopu niezale¿nie od

miejsca, rodzaju u¿ytkowania i atmosfe-

ry otoczenia ró¿ni siê jedynie nieznacz-

nie. W przypadku zastosowania grubo-

œci pocz¹tkowej 0,70 mm, zwykle stoso-

wanej, czas u¿ytkowania do starcia po³o-

wy gruboœci wyniesie ponad 80 lat.

TRADYCJA 
I DOŒWIADCZENIE
Metody stosowania blach p³askich bazuj¹

na wypracowanych przez lata doœwiadcze-

niach projektantów i wykonawców wyko-

rzystuj¹cych ten materia³.

INNOWACJE
Wœród pojawiaj¹cych siê nowoœci nale¿y

wymieniæ wykorzystanie mocuj¹cych

haftek przesuwnych czy te¿ wprowadze-

nie do programu produkcji blachy fa-

brycznie spatynowanej. Efektem tych

zastosowañ s¹ realizacje charakteryzuj¹-

ce siê wysok¹ jakoœci¹ oraz walorami es-

tetycznymi pozwalaj¹cymi podziwiaæ

dzie³o przez wiele lat.

WP£YW
NA ŒRODOWISKO
A gdy po latach konieczna stanie siê reno-

wacja pokrycia oka¿e siê, ¿e blacha cynko-

wo-tytanowa nie stanowi odpadu, gdy¿

jest cennym surowcem wtórnym podlega-

j¹cym w 100% powtórnemu przerobowi.

ZAK£ADY METALURGICZNE

SILESIA S.A.

ul. Konduktorska 8, 40-155 Katowice
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e-mail: marketing@zmsilesia.com.pl

PREZENTACJA

Blacha cynkowo-tytanowa to materia³, który zosta³ stworzony 

jako odpowiedŸ na stale wzrastaj¹ce wymagania jakoœciowe

w budownictwie oraz ochrony œrodowiska. Blacha ze stopu

cynk-miedŸ-tytan walcowana taœmowo zast¹pi³a w Polsce 

w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku, powszechnie stosowan¹

wczeœniej blachê cynkow¹ walcowan¹ pakietowo.

Blacha cynkowo-tytanowa
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