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Tämän esitteen on painanut pohjoismaisella Joutsen-ympäristömerkillä sertifioitu
painotalo. Tämä tarkoittaa, että yritys noudattaa tiukkoja ympäristövaatimuksia
ja sille on myönnetty pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus.

Innovatiivisten kattojen
ja julkisivujen luominen alkaa
pohjoismaisesta rypsiöljystä.
Katso, miksi!

Tämä on GreenCoat®
GreenCoat® on innovatiivinen ja ekologinen brändi maalipinnoitetuille
teräsohutlevyille kattoihin, julkisivuihin ja sadevesijärjestelmiin.
GreenCoat®-tuotteet on kehitetty esteettisille, pitkäikäisille katoille
ja julkisivuille. Näiden tuotteiden avulla rakentajat ja arkkitehdit
saavat uudenlaiset mahdollisuudet suunnitella luovia ja innovatiivisia
rakennuksia markkinoiden ympäristötietoisimmilla maalipinnoitetuilla
terästuotteilla.
Katso, miten GreenCoat®-tuotteet syntyivät ja miksi innovatiivisten
kattojen ja julkisivujen luominen alkaa pohjoismaisesta rypsiöljystä.

Pohjoismaista laatuterästä
ja biopohjaisia pinnoitteita
GreenCoat®-tuotteet erottuvat muista rakennusmateriaaleista monista
syistä. Yksi tärkeimmistä on kestävä kehitys.
Useimmissa GreenCoat®-tuotteissa käytetään biopohjaista pinnoitetta,
jossa perinteinen fossiilinen öljy on korvattu pohjoismaisella rypsiöljyllä.
SSAB:n ainutlaatuinen ja patentoitu ratkaisu pienentää rakennusten
ympäristöjalanjälkeä merkittävästi. GreenCoat®-valikoima kattoihin ja
julkisivuihin on maalipinnoitettujen terästuotteiden ympäristötietoisin.
Merkittävässä osassa GreenCoat®-tuotteiden
pinnoitteista on käytetty pohjoismaista rypsiöljyä.

Maalipinnoitetun GreenCoat®-teräksen tarina
SSAB on valmistanut maalipinnoitettuja terästuotteita rakennusteollisuudelle jo yli 50 vuoden ajan.
Vuonna 2002 syntynyt idea on tuonut merkittäviä ympäristöön liittyviä
muutoksia rakennusteollisuuteen.
Tuolloin ympäristötietoisin teko rakennusteollisuudessa oli ollut kromaatin
poistaminen maalipinnoitettujen terästuotteiden maalausjärjestelmistä,
mikä on nykyisin jo normaalikäytäntö. Kansainvälisenä teräsyhtiönä tämä
ei riittänyt SSAB:lle. SSAB:n tuotekehityksessä uskottiin, että tulevaisuudessa markkinoilla kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota tuotteiden
ympäristöominaisuuksiin.

Maalipinnoitetun GreenCoat®-teräksen tarina
Tästä syystä SSAB halusi kehittää paremman, luonnollisiin lähteisiin
perustuvan maalipinnoitteen. Tuotteen tuli olla sellainen, että se toisi
todellisia ympäristöetuja ja olisi muita suorituskykyisempi.
Kestävän kehityksen mukaisista maalipinnoitetuista GreenCoat®
-tuotteista tuli totta:
•
•
•
•
•

Yli 10 vuotta kestäneen kehitystyön ja ulkotestauksen tuloksena
6 vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin jälkeen
1 väitöskirjan jälkeen
Yli 10 konferenssiesitelmän jälkeen
1 maailmanlaajuisen patentin myötä

Miksi teräs?
Suojakalvo (valinnainen)
Pintamaali kerros
Pohjamaali
Esikäsittely
Sinkki
Teräs
Sinkki
Esikäsittely
Pohjamaali
Taustapinnoite

GreenCoat®-tuotteen kerrokset, kuva

Teräksen käyttäminen rakennuksissa ei ole mikään uusi ilmiö. GreenCoat®terästuotteet ovat helposti muovattavia, ja ne säilyvät muuttumattomina
ja yhtenäisinä vuosien ajan. Näin niiden elinkaari on pitkä.
Ja mitä kestävään kehitykseen tulee, teräs on yksi niitä harvoja materiaaleja,
joiden kierrätys tapahtuu 100-prosenttisesti suljetussa kierrossa ilman
haitallisia jätteitä. Terästä on myös helppo kierrättää ja käyttää uudelleen,
ja sen tuotannon aikana muodostuu vähemmän CO2 -päästöjä kuin muiden
tavallisten rakennusmateriaalien, kuten alumiinin, valmistuksessa.
Lisäksi teräksellä on rakennusteollisuudessa muihin metalleihin nähden
useita etuja. Monissa maissa sinkin ja kuparin kaltaisten ei-rautametallien
käyttö rakennuksissa on rajoitettua, sillä maaperä voi saastua, jos näitä
aineita pääsee maahan sadeveden mukana.

SSAB:n terästuotannosta syntyy pian vettä,
ei hiilidioksidia
Fossiilivapaata terästä HYBRIT-hankkeen avulla
Suomi haluaa tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja Ruotsi vuoteen
2045 mennessä, ja SSAB on tämän mukaisesti sitoutunut ympäristötietoiseen
teräksentuotantoon. SSAB on mukana HYBRIT-yhteishankkeessa, jonka
tavoitteena on mullistaa terästeollisuus fossiilivapaalla teräksellä vuoteen
2026 mennessä.
Vuonna 2016 SSAB, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät
HYBRIT-hankkeen. Siinä rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa
perinteisesti käytetty koksi on tarkoitus korvata uusiutuvalla energialla tuotetulla vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on lähes olematon.
Teräksentuotannon sivutuotteena muodostuisi vettä hiilidioksidin sijaan.
Ruotsin Luulajaan kohoavan pilottituotantolaitoksen rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2018, ja laitoksen odotetaan valmistuvan syksyllä 2020.

Fe₂O₃

H₂O

Fe₂O₃
H₂

GreenCoat®-takuu
– pitkäikäisiin rakennuksiin
Maalipinnoitetut GreenCoat®-teräkset ovat biopohjaisia ja pian
fossiilivapaita tuotteita, mutta niiden etuja ovat myös seuraavat:
• jopa 50 vuoden tekninen takuu teräkselle
• jopa 25 vuoden takuu pinnoitteen esteettisille ominaisuuksille
GreenCoat®-tuotteilla on paloluokitus EN 13 501-1:n mukaisesti.

Testattu maailmanlaajuisesti
Pohjoismaiset, laadukkaat maalipinnoitetut GreenCoat®-tuotteet
kestävät erittäin hyvin korroosiota, UV-säteilyä sekä naarmuja.
Tuotteet on testattu useilla ulkotestikentillä ankarissa olosuhteissa
eri puolilla maailmaa. Yli 10 000 maalipinnoitettua GreenCoat®-teräsohutlevynäytettä on testattu äärimmäisissä ilmasto- ja sääolosuhteissa. Näytteet on altistettu ympäri vuoden esimerkiksi suolavedelle,
lumelle, jäälle, sateelle, UV-säteilylle, kosteudelle, tuulelle ja myrskyille.

GreenCoat®-tuotteiden laaja värivalikoima
Kirkkaita ja kestäviä – GreenCoat®-tuotteita on saatavana yli 400
värissä. Vastakkaiselle sivulle on koottu arkkitehtien, rakentajien ja
yhteistyökumppaneiden 28 suosikkiväriä. Värit on valikoitu huolellisesti nykyaikaisten rakennus- ja suunnittelutrendien perusteella.
Suosittelemme, että tilaat GreenCoat®-näytteen haluamassasi
värissä osoitteesta samples.greencoat@ssab.com.
Ota meihin yhteyttä, jos haluat pyytää jotakin tiettyä väriä.

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

Ympäristösertifikaatit ja -merkit
SSAB noudattaa voimassaolevia
kemikaalimääräyksiä ja seuraa aktiivisesti sekä ennakoi tulevia muutoksia
ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä. Maalipinnoitetut
GreenCoat®-terästuotteet eivät sisällä
lainkaan kromaatteja ja noudattavat
seuraavia määräyksiä:

• REACH-asetus
• CLP (1272/2008/EC)
• SundaHus-rekisteri
• BASTA-tietokanta (2017:A1)
• Byggvarubedömningen (Building
Material Assessment, BVB, 2013)
• Ruotsalaiset rakennustuoteselosteet
(Föreningen för Byggvarudeklarationer,
BPD 3, 2007)

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Tin House, Lontoo
Arkkitehti: Henning Stummel, Henning
Stummel Architects Ltd.
Palkitun arkkitehdin Henning Stummelin
suunnitteleman Tin Housen julkisivussa
ja katossa on käytetty maalipinnoitettua GreenCoat®-terästä. Materiaali
valittiin sen ainutlaatuisten kestävien
ja esteettisten etujen vuoksi. Lopputulos on saanut myös kansainvälistä
huomiota.

Tin House on parhaillaan ehdokkaana
ja palkittu seuraavissa:
2017 House of the Year, AJ Architecture
Awards -palkinto
2017 Iconic Awards -palkinnon voittaja
BD:n Architect of the Year Awards 2017
-ehdokas – Individual House -kategoria
2016 RIBA London Award -palkinnon voittaja
2016 World Building of the Year -ehdokas, WAF
2016 RIBA National House of the Year
-ehdokas
2016 Stephen Lawrence Prize -ehdokas

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Lilla Integralen, Ruotsi
Arkkitehti: Thomas Sandell,
sandellsandberg arkitekter
Sandellsandberg arkitekter valitsi kestävän
kehityksen mukaisen GreenCoat®-teräksen Lilla Integralen -rakennuksen omaperäiseen julkisivuun ennen kaikkea siksi,
että se säilyttää värinsä pitkään sekä
kestää hyvin korroosiota, UV-säteilyä ja
naarmuuntumista. Se auttaa rakennusta
kestämään useiden vuosikymmenien ajan.

Lilla Integralen on parhaillaan
ehdokkaana ja palkittu seuraavissa:
2019 World Architecture Festival (WAF)
Award
2019 Plåtpriset

World
Architecture
Festival 2019
Finalist

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Space Studios, Yhdistynyt
kuningaskunta
Arkkitehti: PRP Architects Manchester
Space Studios Manchester palvelee
maailmanluokan elokuva- ja televisiotuotantoja. Rakennukset on tarkoituksellisesti suunniteltu ilmeeltään
moderneiksi ja teollisiksi, millä viitataan
alueen perintöön. Lisäksi ratkaisu on
edullinen ja kestävä. Maalipinnoitettu
GreenCoat®-teräs valittiin kestävyyden,
tarkkojen yksityiskohtien mahdollisuuden ja tuotteen pitkän elinkaaren vuoksi.

Space Studios on parhaillaan
ehdokkaana ja palkittu seuraavissa:
Vuoden 2018 voittaja - regeneraatio RICS Awards, North West 2018

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Skýli, Ruotsi
Arkkitehti: UTOPIA Arkitekter
Skýli on suunnitteilla oleva ympäristötietoinen erämökki. Siinä tulee
olemaan kirkkaansininen katto, joka
tullaan valmistamaan kestävän kehityksen mukaisesta maalipinnoitetusta
GreenCoat®-teräksestä. Valittu väri ja
katon rakenne kuvastavat pohjoismaista valoa, ja sen ansiosta Skýli erottuu
maisemasta.

Skýli on parhaillaan ehdokkaana
ja palkittu seuraavissa:
2017 World Architecture Festival (WAF)
Awards -ehdokas kategoriassa ”Leisure-led
Development - Future Projects”

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Baltian rautatieaseman kauppahalli,
Viro
Arkkitehti: Andrus Kõresaar,
KOKO architects
Remontoidussa Baltian rautatieaseman
kauppahallissa on upea sahalaitainen
katto. KOKO architects -toimisto päätti
käyttää maalipinnoitetusta GreenCoat®teräksestä valmistettuja pitkiä kateelementtejä, jotta katto selviää Tallinnan
50 kylmästä jaksosta vuodessa ja kestää
pitkään käytössä. Näin katosta voitiin
tehdä visuaalisesti erittäin viehättävä ja
samalla ympäristön kannalta hyvä.

Baltian rautatieaseman kauppahalli
on parhaillaan ehdokkaana ja palkittu
seuraavissa:
2019 Mies van der Rohe Award -ehdokas
2018 World Architecture Festival (WAF)
/ Old and New / ehdokkuus
EKEL:n vuoden rakennus 2017

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Longhouse, Alankomaat
Arkkitehti: Rick Eijsbouts, Architecten
Studio-pls

Longhouse on parhaillaan ehdokkaana
ja palkittu seuraavissa:
2017 BNA Building of the Year Award
Muut kunniamaininnat:

”Rustiikkisen modernissa” Longhousessa
on maalipinnoitetusta GreenCoat®teräksestä valmistettu katto. Materiaalin
valintaan vaikutti monta eri tekijää. Yksi
niistä oli mahdollisuus luoda tähän erittäin ilmeikkääseen taloon teräviä linjoja.
Muita syitä olivat tuotteen todistettu pitkäaikaiskestävyys ja ympäristötietoisuus.

Esiteltiin hollantilaisessa BinnensteBuitentv-ohjelmassa vuonna 2018
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BESTE GEBOUW

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Fernaig Cottage, Yhdistynyt
kuningaskunta
Arkkitehti: Hopkins Architects, Andrew
Barnett and Pedder & Scampton
Architects, Gillian Scampton

Fernaig Cottage on parhaillaan
ehdokkaana ja palkittu seuraavissa:

Maalipinnoitettu GreenCoat -teräs
valittiin tämän palkitun kunnostetun
mökin kattomateriaaliksi. Mökki on nykyään mukava kolmen makuuhuoneen
koti ympäristöystävällisillä tekniikoilla ja
modernilla muotoilulla.

2017 Highly Commended British Homes
Award -palkinto

®

2017 RIBA House of the Year -ehdokas
2017 Royal Incorporation of Architects in
Scotland (RIAS) Awards -voittaja
2017 Resource Efficiency Award -voittaja

2017 Manser Medal -ehdokas
2017 AJ Retrofit Award -ehdokas
2017 Sunday Times -ehdokas
Muut kunniamaininnat:
2017 mukana Grand Designs -televisioohjelmassa

GreenCoat® osana palkittua arkkitehtuuria
Fjärilen (perhonen), Ruotsi
Arkkitehti: Rahel Belatchew,
Belatchew Arkitekter AB
Valitsemalla kestävän kehityksen mukaisen maalipinnoitetun GreenCoat®teräksen Fjärilen-rakennuksen (perhonen)
katto- ja julkisivumateriaaliksi Rahel
Belatchew saattoi luoda upean yksivärisen arkkitehtonisen keskiön, joka
yhdistää alueen muut rakennukset.

Fjärilen on parhaillaan ehdokkaana
ja palkittu seuraavissa:
2017 Stålbyggnadspriset -ehdokas

Tästä eteenpäin
Maalipinnoitetut GreenCoat®-tuotteet antavat arkkitehdeille enemmän
mahdollisuuksia suunnittelussa ja rajoittavat samalla rakennuksen
aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Kaikkia GreenCoat®-tuotteita on
helppo muovata, leikata, rei’ittää ja profiloida, ja niitä on saatavana
useissa houkuttelevissa väreissä ja erilaisilla pinnan kuvioinneilla.
Tutustu GreenCoat®-tuotteisiin tarkemmin osoitteessa
www.ssab.fi/GreenCoat
Voit myös ottaa yhteyttä SSAB:hen osoitteessa
greencoat@ssab.com
Tilaa GreenCoat® -maalinäytteitä osoitteesta:
samples.greencoat@ssab.com
GreenCoat® on ohjelmistossa
Seuraa GreenCoat®-tuotteita:

SSAB on valmistanut terästuotteita rakennusteollisuudelle jo yli 50 vuotta, ja yritys
on toiminut ympäristötietoisten, pohjoismaista rypsiöljyä hyödyntävien maalipinnoitettujen terästuotteiden edelläkävijänä ja uudistajana.
SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jonka lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä
asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi
maailma. SSAB:llä on tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä
työntekijöitä yli 50 maassa.
SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
13300 Hämeenlinna
Suomi
Puhelin: 020 59 11
Faksi: 020 59 25080
greencoat@ssab.com

ssab.fi/GreenCoat

SSAB
SE-78184 Borlänge
Ruotsi
Puhelin: +46 243 700 00
Faksi: +46 243 720 00
greencoat@ssab.com

