
Dach ze stali
W pokryciach z blachy stalowej kluczową sprawą jest spo-
sób zabezpieczenia materiału przed niekorzystnym dzia-
łaniem czynników zewnętrznych: wilgocią, mrozem i za-
nieczyszczeniem środowiska. Ów sposób zabezpieczenia przesądza o 
trwałości materiału, a zatem o porażce lub suk-
cesie rynkowym danego produktu. Nic więc dziwnego, że informacje na 
temat technologii produkcji pokryć z blachy to tajemnica strzeżona 

niemal tak skwapliwie jak receptura coca-coli. 
Surowcem do wyrobu tych pokryć jest blacha stalowa walcowana na zimno. Pokrywa się ją war-
stwą cynku (blacha ocynkowana) lub stopem cynku i aluminium, tzw. alucynkiem. W obu 
rodzajach kluczowym obok stali składnikiem jest cynk: metal bardzo odporny na korozję, 
poddający się samo-
galwanizacji: przemieszcza się po powierzchni blachy, samoistnie pokrywa wszelkie zarysowania 
i "rany". Dodatkowo, na powłoce cynkowej tworzy się osad o szczególnych właściwościach - sam 
będący produktem korozji, ale chroniący przed jej postępem, podobny do patyny powstającej na 
powierzchni miedzi.

Blacha stalowa ocynkowana

...sama w sobie może służyć jako pokrycie dachowe, może być także surowcem, z którego 
wykonuje się inne - udoskonalone rodzaje pokryć blaszanych. 

...jako pokrycie
Jeszcze kilkanaście lat temu stalowa blacha ocynkowana była bardzo popularnym materiałem po-
kryciowym. Wykonywano z niej dachy i elewacje, niekiedy od razu, a czasem dopiero po kilku 
latach malowano je farbą. Na wielu domach leży do dziś. Paradoksalnie, w najlepszym stanie jest 
ta, którą ułożono 45-50 lat temu, ponieważ ówczesne blachy były grube i je olejowano. Na 
pokryciach sprzed lat kilkunastu blacha ocynkowana straszy rdzawymi zaciekami na stalowoszarym 
tle, plamami rdzy wokół wkrętów i na brzegach. Jest to materiał podatny na degradację. 
"Nietknięty" opiera się znisz-
czeniu, ale każde uszkodzenie, zarysowanie może zaowocować powstaniem ogniska korozji. Musi 
być przewożony i przechowywany z najwyższą ostrożnością, inaczej pokrycie po kilku latach 
będzie nadawało się do wymiany. Zasada ta dotyczy wszystkich pokryć z blachy stalowej, także z 
warstwą aluminiowo-cynkową i blach powlekanych, o których w dalszej części artykułu. Jednak 
blacha ocyn-
kowana jest bardziej wrażliwa niż pozostałe, proces degradacji zachodzi w niej szybciej niż w bla-
chach z dodatkowymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi. Nie poleca się więc stosowania jej na ze-
wnątrz. Mimo tego jednak blacha ocynkowana ma szanse sprawdzić się jako pokrycie. Jeżeli 
została wyprodukowana przez sprawdzonego producenta, jest prawidłowo przechowywana i 
przewożona, zastosowano ją w środowisku mało wilgotnym, nie zasolonym (z dala od morza), nie 
zagrożonym kwaśnymi deszczami, jest dobrze zamontowana i konserwowana, może przetrwać 
przez wiele lat bez uszczerbku. Ponieważ trwałość blach ocynkowanych w ogromnym stopniu 
zależy warunków, w ja-
kich są użytkowane, nie przysługuje na nie gwarancja.

Stalowe blachy ocynkowane nie  są  barwione.  Wprawdzie  można je  malować,  ale  zabieg jest 
kosztowny  (farby  do  cynku  są  drogie),  a  efekt  mało  zadowalający.  Na  tle  "młodszych", 
barwionych fabrycznie blach powlekanych - pomalowany "ocynk" wypada blado. Należy za to do 
najtańszych materiałów na pokrycia. 



Blacha ocynkowana w "surowej" postaci to dziś głównie blachy trapezowe i faliste, z których wy-
konuje się m.in. konstrukcje hal produkcyjnych i magazynowych. Jako materiał na pokrycia jest 
stosowana rzadko. Głównie dlatego, że środowisko naturalne jest dziś bardziej agresywne niż da-
wniej i blachy takie szybciej niż kiedyś się zużywają (nie są z resztą wyjątkiem, zanieczyszczone 
powietrze i kwaśne deszcze szkodzą wszystkim materiałom, nawet bardzo odpornym na korozję, 
takim jak cynk i miedź). Po drugie pojawiły się (i wyparły "ocynk" z rynku pokryć) blachy 
powlekane - z dodatkowymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, tłoczone w różne kształty, 
barwione, a przy
tym niewiele droższe od ocynkowanych.

... jako surowiec
Mimo, że blachy ocynkowanej w postaci surowej nie poleca się do krycia dachów, stosuje się ją do 
produkcji innych, bardziej nowoczesnych pokryć blaszanych. Dzięki temu, że łatwo poddaje się tło-
czeniu, stała się głównym surowcem do produkcji większości blachodachówek, czyli blach 
tłoczonych w kształt dachówki ceramicznej, łupka czy gontu. Im głębsze tłoczenie tym większe 
podobieństwo do dachówki i lepszy efekt wizualny. W blachodachówkach na rdzeń stalowy 
obustronnie nakłada się powłoki ochronne z tworzyw sztucznych. O takich blachach, blachach 
powlekanych - w dalszej części artykułu.

Alucynk 

Na przełomie lat 60. i  70. amerykańska firma Betlehem Steel Corporation 
opracowała  technologię  produkcji  stopu  chroniącego  stal  przed  korozją 
skuteczniej niż sam cynk. Jest to stop aluminium (55%) i cynku (43,4%), z 
dodatkiem  krzemu  (1,6%),  popularnie  zwany  alucynkiem.  Dodatek 
aluminium powoduje podwyższenie odporności blachy na korozję, a krzem 
oddziela dwa pozostałe metale tak, by nie wchodziły w reakcję chemiczną. W 
rezultacie blacha stalowa pokryta warstwą aluminiowocynkową jest bardziej 
odporna  na  niekorzystne  działanie  czynników  zewnętrznych  niż  blacha 
ocynkowana.  Obecnie  obok  alucynku  produkuje  się  stopy  cynkowo-
aluminiowe, czyli z prze-wagą cynku nad aluminium i z silikonem zamiast krzemu. 

Trwałość blachy zależy od grubości warstwy aluminiowo-cynkowej oraz od tego czy jest ona 
dodatkowo pokryta tzw. powłoką SPT. I tak, najczęściej spotyka się:

Blachy z warstwą alucynku o gramaturze 150 g/m2
Pod względem odporności na korozję znacznie przewyższają one blachy z warstwą 
cynku o dużo większej gramaturze (275 g/m2). W zależności od tego jak agresywne 
(zanieczyszczone, zasolone, wilgotne) jest środowisko, są one dwa, trzy, a nawet kilka 
razy trwalsze. Jednak podobnie jak blacha ocynkowana nie zawsze sprawdzają się 
stosowane na zewnątrz, czyli np. jako pokrycie dachowe. Warstwa alucynku jest tu zbyt 
cienka. Na pokrycie z blachy ze 150-gramową warstwą aluminiowo-cynkową, podobnie 
jak na blachę ocynkowaną producenci nie udzielają gwarancji.

Blachy z warstwą alucynku o gramaturze 185 g/m2
Jak podaje Trade Arbed Polska (przedstawiciel grupy Arbed, producenta stali o na-
zwie Aluzinc Plus), blachy z powłoką aluminiowo-cynkową o gramaturze 185 g/m2, 
według norm niemieckiej i szwedzkiej są klasyfikowane w tej samej (III) klasie od-
porności na korozję, co blachy ocynkowane ogniowo (275 g/m2) powlekane poli-
estrem. Hala huty Galvalange w Luksemburgu (grupa Arbed) została zbudowana 
z blachy z warstwą alucynku o grubości 185 g/m2 bez żadnej powłoki ochronnej. 
Jak zapewnia Trade Arbed Polska, dzisiaj, po 20 latach istnienia huty, na hali nie 
ma śladów korozji. Na blachy tego typu jest udzielana dziesięcioletnia gwarancja.



Blachy z warstwą alucynku o gramaturze 185 g/m2 i SPT
Dodatkowym zabezpieczeniem zwiększającym trwałość stali z alucynkiem jest powłoka 
SPT - cienka warstwa bezbarwnego lakieru akrylowego z dodatkiem tlen-
ków chromu. Taka blacha jest bardzo trwała. Budmat, producent pokryć ze stopem o 
nazwie Aluzinc 185 (szwedzka huta SSAB Swedish Steel) podaje, że blacha stalo-
wa pokryta stopem cynku i aluminium o gramaturze 185 g/m2 i SPT jest od blachy 
ocynkowanej:

• 2 razy trwalsza w środowisku nadmorskim 
• 3 razy trwalsza w środowisku śródlądowym 
• 6 razy trwalsza w środowisku przemysłowym

Blachy z warstwą alucynku o gramaturze 185 g/m2 - powlekane
Blacha z warstwą aluminiowo-cynkową, podobnie jak ocynkowana bywa surowcem do 
produkcji blach powlekanych, jednak zdarza się to rzadko. Produkt taki ma 
w swojej ofercie m.in. Budmat. 

Pokrycia  powlekane
 
Kolorowe  pokrycia  blaszane,  które  często  widujemy  na  nowych 
domach,  to  blacha  ocynkowana,  powlekana  two-rzywami 
sztucznymi  (powłokami  organicznymi).  Powłoki  te  służą  jako 
wykończenie  i  warstwa  ochronna.  Nadają  bar-wę,  lecz  przede 
wszystkim znacznie poprawiają odporność pokrycia  na szkodliwe 
działanie czynników zewnętrznych. To jakość powłoki przesądza o 
jakości  materiału:  o  jego  trwałości  i  wyglądzie.  Naukowcy 
zatrudniani przez najwię-kszych producentów blach (przodują tu kraje skandynaw-skie) opracowują 
więc coraz to doskonalsze receptury, prześcigają się w pomysłach, ale tymi pomysłami niechętnie 
się  dzielą.  Dokładny skład chemiczny bywa okryty tajemnicą.  Dlatego czasami trudno uzyskać 
informację, co kryje się pod obco brzmiącą nazwą własną określającą dany produkt. A bez tego 
trudno porównać go z innymi dostępnymi na rynku, wybrać właściwe pokrycie i np. nie przepłacić. 
Spróbujemy więc - przynajmniej częściowo - rozszyfrować te zagadkowe nazwy. 

Stal, cynk, powłoka
Nowoczesna blacha powlekana, z każdej ze stron jest chroniona przez co najmniej trzy warstwy. Są 
to:

• od spodu - lakier ochronny oraz warstwy antykorozyjna i gruntująca 
• od zewnątrz - warstwy antykorozyjna i gruntująca oraz wykończenie

Porównując poszczególne materiały powinno się zwracać uwagę przede wszystkim na ostatnią 
warstwę - wykończenie, ponieważ to ona nadaje pokryciu określony wygląd (barwę i fakturę) oraz 
decyduje o jego trwałości. Wykończenie jest najbardziej narażone na niekorzystne działanie czynni-
ków atmosferycznych, zanieczyszczenie i zasolenie środowiska oraz na uszkodzenia. Wykonuje się 
je z materiałów różnego rodzaju: poliestrów, plastizolu, PVFD (inaczej PVF2), puralu lub posypek 
mineralnych z żywicą akrylową lub poliestrem.

Poliester  (inaczej  poliester  standard)
To najstarszy,  podstawowy rodzaj  powłoki,  otrzymywany z niena-syconej, 
utwardzonej  żywicy  poliestrowej.  Powłoka  poliestrowa  ma  najmniejszą 
grubość ze wszystkich powłok dostępnych na polskim rynku (25 mikronów, 
czyli  0,025  mm).  Jest  najmniej  odporna  na  działanie  promieni 



ultrafioletowych (płowienie) oraz uszkodzenia mechaniczne i czynniki chemiczne, do których obok 
kwaśnych deszczów zalicza się zasolenie, a nawet ptasie odchody. Niemniej jednak powłoka poli-
estrowa spełnia wszystkie wymagane normy, a dodatkowo jest najtańsza ze wszystkich i dostępna w 
największej gamie kolorów. Jest objęta gwarancją na 5, a najczęściej 10 lat.

Pural
To powłoka nowej generacji; jej głównym składnikiem jest poliuretan, a 
dodatkiem - poliamid. Od-
znacza się szczególną odpornością na uszkodzenia mechaniczne, czynniki chemiczne i 
promieniowa-
nie ultrafioletowe. Jest dwa razy grubsza od zwykłego poliestru (50 mikronów), droższa i dostępna 
w mniejszej liczbie kolorów. Blachy powleczone puralem stosuje się głównie do krycia dachów i 
wy-
konywania elewacji budynków znajdujących się na terenach o dużym zanieczyszczeniu środowiska. 
Ze względu na wysoką cenę raczej nie stosuje się ich w budownictwie indywidualnym. Gwarancja 
na blachy z puralem wynosi zwykle 15 lat.

Posypki
Odmianą  blach  powlekanych  są  blachy  pokryte  granulatem ceramicznym  (imitujące  dachówkę 
cera-miczną)  lub  posypką  mineralną  (np.  kwarcową  lub  skalną,  z  łupka  naturalnego).  Jako 
lepiszcze,  a  dodatkowo  czynnik  bakterio-  i  grzybobójczy,  niekiedy  z  zabezpieczeniem  przed 
promieniami  UV służy żywica  akrylowa   lub  poliester   Blachy z  posypkami  mineralnymi  lub 
ceramicznymi  to  absolutne  rekordzistki  wśród  pokryć  z  blachy 
stalowej, jeżeli chodzi o trwałość i długość okresów gwarancyjnych. 
Pokrycia  blaszane  z  posypkami  mają  do-datkowy walor:  posypka 
wycisza odgłos deszczu.
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