
Snap Lock®  

Rąbek zatrzaskowy



Snap Lock®

Dach Numer Jeden™



szerokość całkowita 524 mm

szerokość efektywnego krycia 484 mm

30
 m

m

Snap Lock® Parametry produktu

Materiał zgodnie z klasami produktów
w dalszej części katalogu

Gubość blachy stal 0,5 mm
stal 0,6 mm – zalecamy
aluminium 0,6 mm

Szerokość całkowita 524 mm

Szerokość krycia 484 mm

Zakres długości  
(liczony po rąbku)

0,5–12 mb

Wysokość profilu efektywnie 30 mm

Min. spadek dachu 8°

Waga stali 0,5 mm 2,29 kg/mb (4,37 kg/m2)

Waga stali 0,6 mm 2,77 kg/mb (5,29 kg/m2)

Waga aluminium 0,6 mm 0,99 kg/mb (1,89 kg/m2)

Fabryczne zakończenie 
arkusza

po 30 mm na stronę,  
w cenie produktu

Dekielek Bratex Seam-Lock®
do zamknięcia rąbka

obustronnie, w cenie produktu

Najbardziej 
zaawansowany 
rąbek zatrzaskowy
Rąbek Bratex Snap Lock® to najbardziej 
zaawansowany technicznie i estetycznie panel 
zatrzaskowy. Arkusze posiadają szereg zalet, 
ustalając jednocześnie nowy standard jakości 
dla niedoścignionych parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i estetycznych. Blacha panelowa 
stanowi idealny wybór dla dachów o niskim 
kącie nachylenia.

Produkcja rąbka Snap Lock® objęta jest 
całościowym systemem kontroli naprężeń 
materiału. Pozwala to na utrzymanie 
oczekiwanego płaskiego kształtu profilu 
po zatrzaśnięciu na dachu, likwidując ryzyko 
pofalowania powierzchni. To jeden z kluczowych 
czynników prostolinijności profilu.
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Bratex Snap Lock®

Spektrum funkcjonalności

Obustronne rozpoczęcie 

Każdy arkusz posiada bezpłatne, obustronne 
rozpoczęcie o długości 30 mm. Jeden 
z występów blachy w zależności od sposobu 
ułożenia arkusza jest zawijany do obróbki 
nadrynnowej zaczepowej F21. 

Wyraźnie wysoki rąbek

Wysokość efektywna rąbka to aż 30 mm, 
liczona od najwyższego poziomu powierzchni 
arkusza. Produkt prezentuje świetną formę 
dachową, wyraźnie odznaczając się  
od produktów o niższej wysokości profilu.

System kontrolowania naprężeń 

Produkcja objęta jest całościowym systemem 
kontroli naprężeń materiału. Pozwala 
to utrzymać płaski kształt, bez ryzyka 
pofalowania. Boczne spady przy rąbkach 
sprowadzają płaszczyznę eksponowaną  
do poziomu podkonstrukcji.

Estetyka ponad wszystko 

Panele posiadają na każdej ze stron fabrycznie 
zintegrowany dekielek Bratex Seam-Lock®, służący 
do zamknięcia otworu rąbka po zatrzaśnięciu 
arkusza. Z każdą paczką blachy bezpłatnie 
dostarczamy narzędzie służące do właściwego 
zamknięcia dekielka.

Zaawansowana listwa montażowa

Ukryta listwa montażowa została zaprojektowana 
z uwzględnieniem rozszerzalności termicznej 
arkuszy z aluminium o długości nawet 12 m. 
Cechą wyróżniającą są największe, 25 mm 
długości otwory na wkręty.

Grubość blachy 0,6 mm 

Produkt dostępny jest w sztandarowej 
odmianie – materiale SSAB Ceramic Matt® 
o grubości 0,6 mm. Arkusze cechuje 
nadzwyczajna sztywność zarówno podczas 
przenoszenia, jak i eksploatacji na połaci. 

Wykończenie powierzchni 

Proponujemy aż cztery rodzaje wykończenia 
powierzchni pomiędzy rąbkami: klasyczną 
płaską, wyraźną mikro-falę, segmentową 
o charakterystyce trapezu oraz niespotykaną 
semi-falę z subtelnym przefalowaniem. 

Aplikacja fizeliny 

Dwa alternatywne rodzaje fizeliny 
– wygłuszająca SOUNDCONTROL lub  
antykondensacyjna DRIPSTOP – to opcje 
aplikacji na spodniej stronie arkusza. Dostępne 
dla każdego rodzaju wykończenia powierzchni, 
profesjonalnie naklejane 15 cm od krawędzi 
obustronnego rozpoczęcia arkusza.

Zaokrąglone naroża 

Bezpieczny produkt to podstawa przyjemnej 
pracy na budowie i dalszego użytkowania. 
Wszystkie naroża arkusza są ścięte w promień, 
niwelując ryzyko uszkodzenia ciała i porysowania 
innych blaszanych elementów dachu.
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PŁASKA

SEMI-FALA

MIKRO-FALA

SEGMENTOWA

Soundcontrol

Arkusze rąbka zatrzaskowego Bratex 
Snap Lock® mogą zostać opcjonalnie 
doposażone w fizelinę wygłuszającą 
SOUNDCONTROL o masie 200 g/m2, 
która redukuje odgłos spadającego 
na blachę deszczu o 6 dB, lub w fizelinę 
antykondensacyjną DRIPSTOP o masie 
95 g/m2, niwelującą efekt skraplania 
pary wodnej. 

Fizelinę aplikujemy podczas 
procesu produkcyjnego w sposób 
automatyczny, naklejając ją na spodnią 
stronę arkusza pomiędzy bocznymi 
spadami – innowacyjnie w odległości 
15 cm od krawędzi fabrycznego 
zawinięcia oraz na każdym rodzaju  
wykończenia powierzchni.

Opcjonalne 
wykończenie 
produktu
Oferujemy Państwu dodatkowe 
wykończenia powierzchni płaskiej, 
wspomagające akustykę, sztywność 
produktu i nadające arkuszom 
indywidualną stylistykę.
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Najwyższa 
trwałość produktu
Rąbek zatrzaskowy Bratex Snap Lock® 
produkowany jest w ponad 60. kolorach, 
w trzech klasach produktu – Prestige, 
Premium oraz Aluminium.

Szczegółowych informacji o programie 
produkcji dostarcza oficjalny cennik.

Zwracamy Państwu uwagę na możliwość 
wyboru blachy SSAB o grubości 0,6 mm 
w powłoce Bratex Ceramic Matt® z protekcją 
cynkową 350 g/m2 i bezterminową gwarancją 
funkcjonalną. Wybór ten zapewnia najwyższą 
trwałość produktu i zadowolenie z wyboru 
przez dziesiątki lat.
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Dołozyliśmy wszelkich starań, aby 
najbardziej zaawansowanemu rąbkowi 
zatrzaskowemu Bratex Snap Lock® 

nie towarzyszyło zjawisko falowania 
powierzchni. 

Przy wyborze rodzaju pokrycia 
dachowego należy zadbać 
o odpowiednie przygotowanie 
podkonstrukcji (zalecane pełne 
deskowanie) w celu uzyskania 
idealnych efektów końcowej estetyki. 
Stosowanie łat ze światłem rozstawu 
max. 15 cm jest dopuszczalne (jako 
efekt nadciśnienia pod arkuszami 
może wystąpić ich falowanie podczas 
wietrznych dni).

Przed zakupem należy zapoznać się 
z publikacją „Dokumentacja produktu” 
dostępną w serwisie internetowym.

Protekcja cynkiem o masie 350 g/m2, to aż 
27% więcej ochrony dla całego produktu, niż 
powszechnie stosowane rozwiązania dachowe.

Materiał
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www.bratex.pl

Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.
ul. Przemysłowa 22
PL 39-200 Dębica
tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl
infolinia 801 081 018
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