
GreenCoat Pural BT

Tuotteen kuvaus
GreenCoat Pural BT on saatavana normaali- ja mattaviimeistelyllä useissa värisävyissä, ja se tarjoaa parasta mahdollista kestävyyttä kattosovelluksiin.
GreenCoat Pural BT soveltuu profiilikattoihin ja pystysaumakattoihin, lisäksi tuote toimii hyvin myös peltiseppäkohteissa. 
Pural-pinnoitteita on käytetty ja testattu yli 20 vuoden ajan ankarissa olosuhteissa. Pinnoitteen kemiallinen koostumus on optimoitu kestämään sään
vaikutuksia, tuloksena erinomaiset korroosion- ja UV-säteilynkestävyysominaisuudet.  Kevyesti strukturoitu pinta kestää kulutusta ja on helposti käsiteltävä
valmistusvaiheessa. Lisäksi GreenCoat Pural BT on erittäin muovattava mahdollistaen tiukat taitokset.
GreenCoat Pural BT valmistetaan BT-patentin (biopohjainen teknologia) mukaisesti, joten tuote on erittäin ympäristötietoinen. BT-pinnoitteessa osa
perinteisestä fossiilisesta öljystä on korvattu ruotsalaisella rypsiöljyllä, mikä on ainutlaatuista markkinoilla. SSAB:lla on maailmanlaajuinen patentti tälle
pinnoitetekniikalle.
SSAB:n maalipinnoitetut tuotteet ovat nykyisen REACH-asetuksen mukaisia ja täysin kromaatittomia. Kaikki maalipinnoitetut tuotteet valmistetaan
standardin EN 10169 + A1 mukaisesti.

Tekniset ominaisuudet
Technical Properties Normaali Matta

Kiilto 40 < 5

Minimitaivutussäde 1 x levyn paksuus 1 x levyn paksuus

Naarmunkestävyys 40 N 40 N

Matalin muovauslämpötila -15 °C -15 °C

UV-säteilynkestävyys R 4 R 4

Korroosionkestävyys* RC5 RC5

Lianhylkivyys Erittäin hyvä Erittäin hyvä

Korkein käyttölämpötila 100 °C 100 °C

Paloluokitus, EN 13501-1 A2 s1 d0 A2 s1 d0

Pinnoitteen nimellispaksuus (pohja- + pintamaali) 50 µm 50 µm

Pinnoitteen rakenne Strukturoitu Strukturoitu

Teräksen nimi** S280GD, S320GD, S350GD, FAP (DX52D) S280GD, S320GD, S350GD, FAP (DX52D)

Sinkkipinnoite 275 g/m 275 g/m

Teräksen minimipaksuus** 0.50 mm 0.50 mm

Teräksen leveys** 1000 - 1500 mm 1000 - 1500 mm

* Luokittelu korroosionkestävyysluokkiin perustuu pinnoitteen kuplimisen, irtoamisen ja taivutetun näytteen korroosion voimakkuuteen kahden vuoden altistuksen jälkeen luonnollisissa
ulkotestauspaikoissa standardin EN 10169 mukaisesti.
** Teräksen maksimipaksuus on 1,5 mm, ja maksimileveys riippuu paksuudesta. Tarvittaessa lisätietoja muista dimensioista ja teräslaaduista, ota yhteys tekniseen tukeen (SSAB Tech Support).
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Värit
Saatavilla olevat värit on lueteltu alla. Myös muita värejä voidaan toimittaa erikseen sovittaessa.
Lisätietoja värien termisistä ominaisuuksista (auringon heijastusindeksi, SRI, tai terminen säteilyteho, TE) saa ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen (SSAB
tech Support).

Värit Normaali Matta

Winter White  -  RR20 / SS0005 x x

Snow White  -  RR19 / SS0001  x

Concrete Grey  -  RR292 / SS---- x  

Pebble Grey  -  RR21 / SS0011 x x

Quarry Grey  -  RR287 / SS0244 x x

Stone Grey  -  RR22 / SS0554 x x

Rock Grey  -  RR237 / SS0061 x  

Anthracite Grey  -  RR2H8 / SS0087  x

Mountain Grey  -  RR23 / SS0036 x x

Ridge Grey  -  RR2F7 / SS0035 x  

Slate Grey  -  RR2H3 / SS0534 x x

Nordic Night Black  -  RR33 / SS0015 x x

Walnut Brown  -  RR32 / SS0387 x x

Chestnut Brown  -  RR887 / SS0435 x x

Brown  -  RR30 / SS0187 x  

Cottage Red  -  RR29 / SS0758 x x

Tile Red  -  RR750 / SS0760 x x

Brick Red  -  RR7F2 / SS0742 x  

Harvest Yellow  -  RR24 / SS0189 x  

Silver Fir Green  -  RR5J3 / SS0975  x

Leaf Green  -  RR594 / SS0874  x

Pine Green  -  RR11 / SS0830 x x

Lake Blue  -  RR35 / SS0558 x  

Metallic Silver  -  RR40 / SS0045 x  

Metallic Dark Silver  -  RR41 / SS0044  x

Metallic Gold  -  RR42 / SS---- x  

Metallic Copper  -  RR979 / SS0778 x  

Huomio metallinhohto- ja mattaväreille: Värin yhtenäisyyden varmistamiseksi yksittäisellä ulkosivulla on käytettävä vain samasta tuotantoerästä peräisin
olevaa materiaalia. Asennussuunnan on myös oltava yhtenäinen, erityisesti muotoon leikatuilla levyillä.

Taustapuolen pinnoite
Jos ei toisin sovita, levyn taustapuoli maalataan kaksikerroksisella pinnoitteella, mikä entisestään parantaa tuotteen korroosionkestävyyttä. Useimmat liimat
ja vaahdot tarttuvat pinnoitteeseen hyvin; yhteensopivuus on kuitenkin testattava aina tapauskohtaisesti.

Technical Properties  

Pinnoitteen nimellispaksuus 12 µm

Pohjamaali 5 µm

Väri Harmaa

Korroosionkestävyys Min CPI3

  

Jotta materiaali olisi helppo tunnistaa, levyn taustapuolelle merkitään esim. GreenCoat-logo ja tuotteen nimi. Valmistusvuosi merkitään tuote- ja
takuutietojen jäljittämiseksi, ja valmistussuunta merkitään tuotteisiin nuolella, jotta tuotteet olisi helpompi asentaa yhdensuuntaisesti.

Yhteystiedot
www.ssab.com/contact
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Jos eri kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, englanninkielistä (Iso-Britannia) versiota sovelletaan. Asiakirjaan voidaan tehdä pieniä muutoksia
ja päivityksiä. Voit ladata tämän asiakirjan viimeisimmän version osoitteesta www.ssab.com.

SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite ovat Ruotsiin rekisteröidyn SSAB
Technology AB:n tuotemerkkejä
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