ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑΙΕ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ – ZINC Ε ΦΤΛΛΑ Ή ΡΟΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Επικάλυψθ ςτζγθσ με τιτανιοφχο ψευδάργυρο (ZINC), φυςικό ι προ-οξειδωμζνο
χρϊματοσ γκρι, πάχουσ 0,7mm, βάρουσ 5,04kg/m² και πλάτουσ ςε ανάπτυγμα
67cm. Σο κράμα αποτελείται από αμιγι ψευδάργυρο 99,995%, τιτάνιο
0,06≤Ti≤0,2% και χαλκό 0,8≤Cu≤1,0%.



Σα φφλλα του ZINC ςτραντηάρονται ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ διαςτάςεισ επί
τόπου του ζργου και εφαρμόηουν πάνω ςε ξφλινθ επιφάνεια (πζτςωμα). Σο ξφλινο
πζτςωμα αποτελείται από λωρίδεσ πλάτουσ 10 ζωσ 20cm και πάχουσ τουλάχιςτον
18mm από ελάτθ εμποτιςμζνθ και με απόςταςθ μεταξφ τουσ περίπου 5mm για
αεριςμό. Επί του ξφλινου πετςϊματοσ ςτθρίηονται τα φφλλα με ανοξείδωτουσ
ειδικοφσ ςυνδετιρεσ (clips) με ελάχιςτθ αντοχι ελκυςμοφ 50daΝ εκάςτου ςφικτιρα
ςε ςτιριξθ και ολίςκθςθ και αναδιπλϊνονται με διπλι κάκετθ ραφι με μθχανικό
μζςο (βλ. ςχιμα).



Η ελάχιςτθ κλίςθ τθσ ςτζγθσ πρζπει να είναι 5%. Σο ξφλινο υπόςτρωμα πρζπει να
ζχει μία επίπεδθ και λεία επιφάνεια. Μπορεί βζβαια για αρχιτεκτονικοφσ λόγουσ το
υπόςτρωμα να είναι ςκαλοπατιαςτό.

ΤΣΟΛΗ – ΔΙΑΣΟΛΗ
Πρζπει να λθφκεί υπόψθ, ότι όςο μικρότερο είναι το πλάτοσ του φφλλου, τόςο μικρότερεσ
είναι οι μεταβολζσ μικουσ από ςυςτοδιαςτολζσ και τόςο καλφτερθ θ ςυμπεριφορά τθσ
καταςκευισ ςε ζντονεσ εξωτερικζσ καταπονιςεισ (π.χ. καταιγιςτικι βροχι και αζρασ).
Σο μικοσ τθσ διαςτολισ υπολογίηεται με τον εξισ τφπο:
dI = L x E x Dt όπου


dI = το ηθτοφμενο μικοσ



L = το μικοσ του φφλλου ZINC



Ε = ο ςυντελεςτισ τθσ κερμικισ διαςτολισ 0,022mm/m °C



Dt = θ μεταβολι κερμοκραςίασ ςε βακμοφσ °C

Με βάςθ τα παραπάνω υπολογίηονται τα κενά που πρζπει να μζνουν ανάμεςα ςτα φφλλα
ZINC και ςτα δοκάρια, το χείλοσ και τα άκρα τθσ ςτζγθσ κ.λ.π.
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ΦΤΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ


Ειδικό βάροσ: 7,18gr/cm³



υντελεςτισ κερμικισ διαςτολισ: 0,022mm/m °C



Θερμοκραςία τιξθσ: 418 °C



Βάροσ (για πάχοσ 0,7mm): 5,04kg/m²



Θερμικι αγωγιμότθτα: 113W/(m.k)

ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ


Φυςικό ZINC, αρχικό χρϊμα ανοιχτό γκρι μεταλλικό ςτιλπνό και μετά από 6 μινεσ
ζωσ 2 χρόνια γκρι ματ.



Προ-οξειδωμζνο ZINC (κατεργαςία πατίνασ) χρϊμα γκρι ματ.



Βαμμζνο με επικάλυψθ πολυεςτερικισ βαφισ κατόπιν παραγγελίασ.

υμπεριφορά ςτθν διάβρωςθ
ΕΙΔΟ ΣΟΠΟΘΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗ

Αγροτικζσ περιοχζσ

Σουλάχιςτον 90 - 100 χρόνια

Αςτικζσ περιοχζσ

Σουλάχιςτον 40 - 60 χρόνια

Βιομθχανικζσ περιοχζσ

Σουλάχιςτον 30 - 40 χρόνια

Παρακαλάςςιεσ περιοχζσ

Σουλάχιςτον 40 - 70 χρόνια
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Πλεονεκτιματα
Σο ZINC ως υλικό

Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά



Τδατοςτεγανότθτα



Πλαςτικότθτα



Πυρανεκτικότθτα



Ελαφρότθτα καταςκευισ



Αντοχι ςτθν θλιακι ακτινοβολία



Μεγάλθ διάρκεια ηωισ



Αντίδραςθ ςτουσ ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ



Χρωματιςμόσ και εξελικτικι
γιρανςθ



Μικρόσ, ςε ςχζςθ με άλλα μζταλλα,
ςυντελεςτισ γραμμικισ διαςτολισ



Ευελιξία



Ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ
ςτζγαςθσ και επζνδυςθσ



Δυνατότθτα μθ τυποποιθμζνων
μορφϊν



Αρμονία με το περιβάλλον

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
τισ καταςκευζσ τιτανιοφχου ψευδαργφρου ZINC χρειάηονται εργαλεία για τθν διαμόρφωςθ
των φφλλων ZINC, τθν τοποκζτθςθ και τθν ζνωςι τουσ.
Διαμόρφωςθ
Για τθν διαμόρφωςθ του φφλλου ι του ρόλου από ZINC χρειάηονται κυρίωσ θλεκτρικι
ραουλιζρα, κινθτι ςτράντηα, κόφτθσ, ψαλίδια, ειδικζσ πζνςεσ, φρζηεσ, πριόνια, κουμπάςα,
λίμεσ κ.λ.π.
Σοποκζτθςθ
Για τθν τοποκζτθςθ των φφλλων χρειάηονται ελαςτικά ςφυριά, γάντια, τρυπάνια,
κατςαβίδια, πριτςινωτισ, γωνίεσ, αλφάδι, μετροταινία, ςουβλί, νιμα τθσ ςτάκμθσ κ.λ.π.
Ζνωςθ
Για τθν ζνωςθ των φφλλων χρειάηονται ανάλογα με το είδοσ τθσ ςυςκευισ, ςυςκευι
ςυγκόλλθςθσ, διάφορεσ πζνςεσ, ςφυριά, ειδικζσ ςυρραπτικζσ μθχανζσ, ειδικά εργαλεία
ςφςφιξθσ για δθμιουργία των αναδιπλοφμενων ςυνδζςμων, τριβείο, πριτςινωτισ, λίμεσ
διαφόρων ειδϊν και επιφάνειασ, βοφρτςεσ κ.λ.π.
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Για τθν εφαρμογι φφλλων ZINC, τα υλικά που απαιτοφνται, είναι ρολά ι φφλλα ZINC για
καταςκευζσ που πρζπει να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ:


ISO 9001 – AFAQ no QUAL/1995/3367



EN 998 περί προδιαγραφϊν εξθλαςμζνου ψευδαργφρου DIN 1706 και 17770, BS
6561 Type A.



Δεν απαιτείται καμία ςυντιρθςθ του υλικοφ.



Είναι προϊόν ανακυκλϊςιμο και φιλικό ςτο περιβάλλον.
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