
CHRAŇTE INVESTICI DO SVÉ BUDOVY



OCHRANA PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A 
PŘEDČASNÉMU STÁRNUTÍ MATERIÁLU

Budovy Astron jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitních materiálů a jsou proslulé dlou-
hou životností.

Vaše budova byla navržena a vyrobena 
pro nízkoúdržbový provoz.

Použití vysoce kvalitních materiálů s 
dlouhou životností a dokonalé specifika-
ce projektantů minimalizují vlivy jako je 
počasí a další faktory.

Zatížení větrem a sněhem na budovu je 
přesně navrženo a dimenzováno v sou-
ladu se zatěžovacími normami a jejími 
aktualizacemi, což snižuje riziko závaž-
ného poškození. 

Za použití speciálně připravených 
ochranných povrchových úprav stěno-
vých a střešních plechů se nám rovněž 
podařilo snížit riziko předčasného stár-
nutí budovy z důvodů kyselého deště, 
výfukových plynů vozidel, emisí, ze-
mědělských chemikálií a dalších forem 
znečištění životního prostředí.

Kromě toho, na stěnové a střešní spoje,
jakož i na upevňovací systémy, se aplikují
těsnící tmely s optimální rezistencí
k zvětrávání, ultrafialovým paprskům a 
stárnutí materiálu.

Učinili jste velkou investici – a proto má 
smysl řídit se programem plánovaných 

prohlídek a údržby, což vám pomůže 
budovu uchovat ve výborném funkč-
ním stavu.Technologie konstrukčního 
systému Astron vyvíjená na základě 
dlouholetých zkušeností, snižuje riziko 
předčasného stárnutí materiálu, jakož 
i jiných forem poškození, každopádně 
pravidelné prohlídky užitnou hodnotu a 
provozuschopnost vaší budovy Astron 
ještě prodlouží.

Požádejte vašeho lokálního stavební-
ho partnera Astron, vašeho ideálního 
partnera pro ochranu vaší investice do 
budovy, o pomoc při stanovení vám při-
způsobeného programu údržby.

Budova Astron v té nejjednodušší formě 
se skládá ze tří hlavních elementů:
- ocelová konstrukce 
- stěny 
- a střecha.

Každý z těchto prvků byl navržen tak, 
aby fungoval naprosto bezproblémově. 
Avšak budova – stejně jako auto – fun-
guje lépe, když je správně udržována.

V případě velmi silného sněžení prosím 
kontaktujte vašeho stavebního partnera 
Astron pro informaci, jestli je zatížení 
sněhem překročeno a jak má být sníh 
správně odklizen.







KONSTRUKCE

Ocelová konstrukce Astron dodaná 
vaším stavebním partnerem je navržena 
tak, aby odpovídala požadovanému 
zatížení větrem, sněhem aj. zatížením. 
V případě požadavků byly rovněž 
navrženy možnosti eventuálních 
současných či budoucích stavebních 
potřeb či úprav.

V případě, že se zvažují úpravy konstruk-
ce, je třeba brát v úvahu neporušenost 
původně uvažovaného konstrukčního 
řešení. Astron vám před započetím ja-
kýchkoli prací, které by mohly mít dopad 
na konstrukční celistvost vaší budovy, 
doporučuje poradit se s vaším stavebním 
partnerem. Změny zahrnují odstraňová-
ní takových částí, jako jsou stabilizační 
vzpěry sloupů a přičlí či zavětrovací 
elementy. Jedná se o konstrukční 
prvky, které nesmí být odstraněny. 
Pakliže odstraněny jsou, může to ohrozit 
lidské životy, životnost a nebo konstruk- 
ční integritu vaší budovy. 

V případě, že dojde ke zvýšení zatíže-
ní nosné konstrukce, je třeba revidovat 
původní návrh i kalkulaci. Se stavebním 
partnerem Astron je třeba se spojit i v 
případě, že instalujete např. klimatizaci, 
topné jednotky, sprinklery či jiné systé-
my, které způsobí přetížení konstrukce.

Tyto instalace mohou způsobit, že bude 
nutné provést lokální zesílení za účelem 
bezpečného přenosu tohoto zatížení.
Takové změny jsou obecně snadno 
proveditelné a nemají vliv na estetiku či 
konstrukční celistvost budovy.

Některé strojní a stavební předměty, jako 
jsou mostové jeřáby, jednokolejnicové 
dráhy a kouřové klapky, v mnoha zemích 
podle zákona podléhají pravidelným kon-
trolám, které smí provádět kvalifikované  
a schválené organizace. Vaši stavební 
partneři Astron vám mohou doporučit, 
jak a s kým uzavřít smlouvu o kontrolní 
činnosti.

Ocelovou konstrukci je třeba každoročně 
kontrolovat (nebo v časových intervalech 
předepsaných místními normami) a 
jsou-li zjištěna nějaká odřená či 
poškozená místa, je nutné je očistit
a čistý kov poté znovu natřít. Za účelem 
minimalizace poškození je tyto opravy 
třeba provést okamžitě.

Dále doporučujeme pravidelné kontroly 
utažení tyčí zavětrování. Tyto tyče musí 
být utažené, nikoliv povolené. Zjistíte-li, 
že se uvolnily, můžete je snadno utáh-
nout pomocí matice a kontramatice.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Společnost Lindab Buildings není odpo-
vědná za jakékoliv škody na budově či 
její stavební integritě v případě, že byly 
provedeny úpravy, změny anebo došlo 
ke zvýšení zátěže a společnost Lindab 
Buildings o těchto změnách nebyla infor-
mována, ani k nim neudělila povolení; 
jež v konečném důsledku způsobily
potíže či poškození budovy.



OPLÁŠTĚNÍ

STĚNOVÝ PLÁŠŤ
Stěnový plášť budovy Astron je navržen 
tak, aby byl odolný, ale pravidelné kon-
troly a jednoduchá preventivní údržba 
ještě prodlouží jejho životnost. Stěnové 
panely budov Astron jsou obvykle ošet-
řeny jedním z následujících nátěrů:  
- polyesterová pryskyřice 
- PVDF (polyvinyliden fluorid) 
- polyester s vysokou hustotou 
Všechny výše uvedené nátěry jsou vy-
soce odolné vůči zvětrání, v závislosti na 
použití budovy a okolním prostředí. 

POŠKOZENÍ POVRCHŮ
Veškerá drobná poškození povrchů stěn 
je třeba řešit během pravidelných pro-
hlídek. Nátěry pro drobné opravy budov 
Astron jsou obecně k dispozici, a to v 
odstínech barvy budovy.
Vážnější poškození si mohou vyžádat 
výměnu celého  stěnového panelu. 
Náhradní panely lze objednat, dodávka 
je rychlá a oprava snadná. Specifikace 
panelu konzultujte se svým stavebním 
partnerem Astron.

ČIŠTĚNÍ 
Opláštění trapézovým plechem je méně 
náchylné k akumulaci prachu a usazová-
ní nečistot než opláštění běžných budov. 
Ocelový plášť vaší Astron budovy očistí 
déšť. V případě, že se však přesto roz-
hodnete ocelové stěny budovy umýt, 
což by mohlo být nutné například pro 
horizontální oplechování, použijte měkký 
kartáč, jemné mýdlo a velké množství 
vody.
Nepoužívejte brusná čistidla ani chemic-
ká rozpouštědla. Budovu vždy umývejte 
odshora dolů.

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Při terénních úpravách je důležité „neza-
hrabat“ patu vašich stěnových panelů. 
Pata panelu musí být prostá hlíny a trávy. 
V mezeře mezi spodním okrajem panelu 
a profilem paty nesmí být hlína ani žádné 
překážky, které by dlouhodobě akumulovaly 
vlhkost a tak podpořily korozi.
Defolianty, které se používají k vyhubení 
trávy a plevele v okolí paty budovy, obsa-
hují agresivní chemické látky, které mo-
hou způsobit korozi stěnových panelů.
Vždy zajistěte, aby chemické látky ne-
přišly do kontaktu se stěnovými panely 
Astron.

DVEŘE 
Lítačky a průmyslová vrata jsou obecně 
vystaveny mnohem větší každodenní 
zátěži než jiné komponenty budovy. Je 
třeba je pravidelně natírat. Pravidelně je 
nutné kontrolovat oplechování a uzávě-
ry, které spojují opláštění budovy a rám 
dveří. Závěsy dveří a dveřní příslušenství 
je třeba pravidelně promazávat. Jedno-
duchá zarážka dveří je doporučena pro 
zabránění poškození stěnového pláště 
dveřmi.

ÚPRAVY
Ještě před tím, než se rozhodnete k 
provedení jakýchkoliv změn – jako např. 
instalace dalších dveří, oken či ventiláto-
ru – poraďte se s vaším stavebním part-
nerem Astron. Doporučí vám, jak nejlépe 
požadované úpravy provést.







STŘECHY A OKAPY

Při vstupu na střechu je důležité používat 
náležité bezpečnostní vybavení, které 
stanoví příslušné zákony a předpisy. 

Každoroční prohlídka střech a okapů 
prodlouží životnost vaší budovy Astron 
(prohlídku je třeba provádět častěji, 
vyžadují-li to místní zákony a normy). V 
okapech se samozřejmě hromadí voda, 
sníh, led, různé nánosy a znečišťující 
látky. Je třeba je nejméně jednou ročně 
prohlédnout a vyčistit, v místech obklo-
pených stromy i častěji.
Po vyčištění okapů lze, v případě po-
třeby, aplikovat lehký živičný nátěr, a to 
pouze na vnitřní povrchy (platí pouze pro 
vnitřní žlaby z aluzinku). Na poškozený 
povrch žlabu z barevnou povrchovou 
úpravou musí být použita originální opra-
vená sada.

Roční kontrola střešního pláště by měla 
být provedena včetně kontroly parotěs-
né zábrany v případě jedno-plášťové 
střechy. Eventuální poškození parotěsné 
zábrany musí být zapraveno pro zabez-
pečení správných fyzikálních vlastností 
střešního pláště. Opravný materiál je k 
dispozici u nás v Astronu.

V oblastech s vysokým rizikem ucpání 
žlabu a svodů sněhem a ledem musí 
být nainstalován systém vytápění žlabu, 
který zajistí celoroční průchodnost žlabu 
a svodů. Každoroční prohlídka okapů je 
ideální příležitostí k provedení podrobné 
prohlídky střechy (prohlídky je třeba pro-
vádět častěji, vyžadují-li to místní zákony 
a normy). Je třeba zkontrolovat, nejsou-
-li na místech v okolí komínů a větracích 
otvorů (zejména v místech obvyklého 
směru větru) známky koroze střešních 
panelů způsobené emisí.
V některých případech může být pro-

spěšné komín prodloužit a tak snížit 
vystavení střešní plochy chemicky agre-
sivním látkám či aplikovat ochranný nátěr 
v místech, kde jsou jasně viditelné znám-
ky koroze.

Při chůzi po střeše se doporučuje nešlapat 
na vystouplá žebra střešních panelů a na 
horní část hřebenu střechy.
Bodové zatížení na hraně vlny střešního 
plechu může způsobit deformaci a po-
škození spojovacího šroubu.
Doporučuje se našlapovat mezi vlny. 
Rovněž se nedoporučuje nosit těžké 
boty s hlubokým vzorkem, ani s hřeby, 
jelikož kamínky, kousky betonu, hřeby 
atd. mohou způsobit mechanické a nebo 
chemické poškození ochranného nátěru 
střešních panelů.
Doporučuje se chodit po nosných vaz-
nicích, které poskytují nejlepší podporu 
pohyblivých břemen. Tuto zónu můžete 
na střeše rozeznat podle dráhy fixace 
panelu k vaznici.

Po dokončení prací prováděných na stře-
še by měly být veškeré výplně a jiné os-
tré kovové předměty ze střechy opatrně 
odstraněny pomocí měkkého smetáku.

Kovové zbytky materiálu při práci na stře-
še mohou způsobit poškození ochranné 
vrstvy střešního plechu. Obecně lze říci, 
že po provedení veškerých prací je třeba 
střechu pečlivě vyčistit a nepoužitý a 
nebo nenamontovaný materiál se ze stře-
chy musí odstranit.

Střešní panely budovy Astron jsou ob-
vykle ošetřeny jedním z následujících 
druhů nátěrů: 
- polyesterová pryskyřice 
- PVDF (polyvinyliden fluorid) 
- polyester s vysokou hustotou
- Aluzink.



DALŠÍ DOPORUČENÍ

ČIŠTĚNÍ
Postup čištění závisí zejména na tom, 
jaký je charakter bezprostředního okolí. V 
průmyslových oblastech a na pobřeží je 
možné, že bude střechu nutné pravidelně 
čistit, zatímco v zemědělských oblastech 
s nízkým znečištěním postačí pouhé za-
metení povrchu střechy.
K mytí střechy použijte podobnou meto-
du jako k mytí stěn, tedy použijte měkký 
kartáč, jemné mýdlo a velké množství 
čisté vody. Nepoužívejte brusné chemic-
ké látky.

Při čištění se na konstrukci střechy po-
hybujte velmi opatrně. Při práci na střeše 
pro vás bezpečnost musí být naprostou 
prioritou.
Požádejte vašeho lokálního stavebního 
partnera Astron o čištění a údržbu stře-
chy. On má znalosti, know-how, odpoví-
dající vybavení a proškolený personál.

SVĚTLÍKY / KOUŘOVÉ KLAPKY
Při prohlídce nebo čištění střechy postu-
pujte opatrně a nešlapejte na světlíky či 
plastové panely. Je-li světlíky třeba vy-
čistit, postupujte stejně jako u střešních 
panelů. Zkontrolujte, nejsou-li na těchto 
částech nějaké praskliny.

U kouřových klapek je třeba alespoň 
jednou ročně provést kontrolu a test, k 
čemuž je oprávněný stavitel budovy nebo 
certifikovaná firma. Pokyny pro údržbu 
kouřových klapek, které dodává 
společnost Lindab Buildings, jsou vám 
na vyžádání k dispozici u vašeho
stavebního partnera Astron.

Doporučujeme ošetřit povrch světlíků 
transparentním nátěrem akrylové barvy, 
zajišťujícím ochranu proti UV záření. 

IZOLACE
Astron je schopen poskytnout náležitý 
materiál (sadu pro opravy), pomocí které-
ho budete moci opravit jakékoli praskliny 
a trhliny na parotěsné fólii.

INSTALACE REKLAMNÍCH PANELŮ
Pro instalaci reklamních nebo propagač-
ních panelů jsou nutné body pro přístup 
a připevnění. Před instalací těchto panelů 
se poraďte s vaším místním stavebním 
partnerem Astron. Poradí vám správný 
způsob instalace.

VYŘEZÁVÁNÍ DĚR DO STŘECHY 
A STĚN
Aktualizace nebo změna výrobních zaří-
zení, ale i jiné změny, si mohou vyžádat 
utěsnění nových trubek při průchodu 
stěnovým nebo střešním pláštěm nebo 
instalaci nových ventilátorů a odsávačů. 
V těchto situacích společnost Lindab
Buildings doporučuje konzultaci s vaším 
stavebním partnerem Astron.

Udělali jste významnou investici – to 
dává dobrý smysl pro zajištění, aby bu-
dova zůstala v prvotřídních podmínkách.
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