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Abstrakt: Wyroby metalowe z uwagi na swą dostępność oraz łatwość obróbki i kształtowania, prawie nieograniczoną
kolorystykę oraz łatwość stosowania są powszechnie stosowane we wszelkiego rodzaju przegrodach budowlanych
zarówno jedno- jak i wielowarstwowych [1], [2]. Wyroby blaszane mogą być wykorzystywane w przegrodach w postaci
jednowarstwowych architektonicznych elementów okładzinowych, np. jako elewacyjne, dowolnie kształtowane blachy
fasadowe, czy też różnorodnych blaszanych pokryć dachowych wykonywanych zarówno z blach trapezowych i fałdowych
jak oraz całego szeregu blachodachówek. Poza wspomnianą funkcją architektoniczną, odpowiadają one za takie aspekty
funkcjonalne tworzonych przegród jak [3], [4]:
 nośność – zdolność do przenoszenia lokalnych oddziaływań środowiskowych w miejscu zastosowania,
odpowiednio takich jak: wiatr, śnieg, temperatura,
 oporność na czynniki środowiskowe, np. promieniowanie słoneczne UV,
 wiatroszczelność,
 wodoszczelność,
 paroszczelność
 ochrona głębiej położnych warstw przed oddziaływaniem środowiska.
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