Zalety ekologiczne

Blachy dachowe GreenCoat®
Specyfikacja

Stosowanie GreenCoat® oznacza mniejszą
zależność od drażniących i szkodliwych dla
zdrowia rozcieńczalników.

ROOFING SYSTEMS
Materiał
Protekcja antykorozyjna
Grubość lakieru wierzchniego
Grubość lakieru spodniego
Lakier

Opłacalność

Bardzo długa gwarancja na produkty
z powłoką GreenCoat® zapewnia niższe
koszty eksploatacji oraz zdecydowanie dłuższy
czas doskonałej prezencji naszych blach.

Maksymalna temperatura obróbki
Wytrzymałość lakieru
Gwarancja koloru
Gwarancja funkcjonalna

Szwedzka blacha stalowa, gatunek SUB250/280
o grubości 0,5 mm
2
Cynkowanie ogniowe obustronnie 275 g/m
26 µm
10 µm
Mica - poliestrowy z domieszką do 40% bioodnawialnego rzepakowego estru metylowego
100°C
Wyjątkowo wysoka odporność na zarysowania
25 lat
50 lat

Innowacja z natury

Wytrzymałość i odporność

Dzięki zastosowaniu GreenCoat® zwiększa
się wytrzymałość mechaniczna blachy oraz
jej odporność na warunki atmosferyczne.

GreenCoat® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SSAB i opatentowaną koncepcją powłok organicznych.
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blachy dachowe

GreenCoat®

Nowa generacja blachy powlekanej

Innowacja z natury

GreenCoat®

Powłoka GreenCoat® jest wytwarzana z naturalnych
olejów, zastępujących do 40% tradycyjnych
rozpuszczalników ropopochodnych. Dzięki temu powstała

nowa generacja blachy powlekanej,
trwalsza, mocniejsza
i zachowująca dłużej swoje walory estetyczne.

Co roku miliony ton farb zużywane są do powlekania blach.
Większość składników farby wytwarza się z ropy naftowej. Firma
SSAB postanowiła to zmienić.
Tak powstał GreenCoat® całkowicie nowa generacja blachy
powlekanej, ekologicznie rozwiązanie do zastosowania
w pokryciach dachowych, systemach odprowadzania wody
opadowej i okładzinach budowlanych.
W produkcji nasze blachy powlekane są całkowicie nowym
rodzajem farby zawierającej olej rzepakowy zamiast tradycyjnych
rozpuszczalników. W rezultacie powstały lepsze blachy
powlekane o znacznie mniejszym wpływie na środowisko.

GreenCoat® to:
• większa odporność na działanie warunków atmosferycznych
• bardziej trwały kolor i połysk
• zwiększona odporność na zadrapania
• łatwiejsze wytwarzanie blachy
Powłoka GreenCoat® jest odporna na wysoką temperaturę i
znaczne jej wahania. Wytrzymuje też długie okresy wilgotności.

Produkcja blach z powłoką GreenCoat® jest
przyjazna dla środowiska. Blachę można później
w całości poddać recyklingowi.

Blachy GreenCoat® objęte są

50 letnią gwarancją
zapewniającą funkcjonalność produktu oraz

25 letnią gwarancją zachowania koloru.

