Colorcoat HPS200 Ultra®
Äärimmäisen kestävä pinnoitettu teräslevy
Tuotteen hyödyt

Saatavana olevat värit

•

Johtavien arkkitehtien kanssa kehitetty laaja värivalikoima.

•

Galvalloy™-metallipinnoite antaa äärimmäisen
korroosionkestävyyden.

Colorcoat HPS200 Ultra® on saatavilla suosituimpina kattosävyinä sekä
lukuisina nykyaikaisina väreinä, jotka joka korostavat kotiasi tai
sulautuvat sen ympäristöön.

•

Eurooppalaisia standardeja noudattava, erinomainen värin ja kiillon
pysyvyys, minkä ansiosta katon väri kestää pitempään.

•

Kestävä ja kevyt.

•

Nopeampi asentaa muihin katemateriaaleihin verrattuna.

•

Scintilla®-kohokuviointi takaa alkuperän, joten voit vakuuttua, että
saat Tata Steel -yhtiön valmistaman, aidon laatutuotteen.

•

Järjestelmän toimittaja antaa jopa 30 vuoden takuun.

•

Valmistettu Isossa-Britanniassa eurooppalaisten standardien
mukaan.

Kunnossapito
Tata Steel omaa lähes 50 vuoden kokemuksen katto- ja
seinäkatejärjestelmissä käytettävän pinnoitetun teräksen kehityksestä
ja valmistuksesta. Hyvä kunnossapitokäytäntö maksaa itsensä
huolelliselle rakennuksen omistajalle takaisin antaen parhaan
mahdollisen ulkonäön, kestävyyden ja käyttöiän.

Mistä voin ostaa Colorcoat HPS200 Ultra® teräslevyä?
Kun Tata Steel on valmistanut pinnoitetun Colorcoat HPS200 Ultra® levyn, järjestelmien valmistajat jalostavat sen edelleen kattojen ja
seinien katejärjestelmien osaksi. Colorcoat HPS200 Ultra® -teräslevyjä
käyttäviä tuotteita saa suoraan järjestelmien valmistajilta tai
asianomaisilta jälleenmyyjiltä.
Saat lisää tietoa Tata Steel -yhtiön Colorcoat®-tuotteista ja palveluista
käymällä osoitteessa: www.colorcoat-online.com

Colorcoat Connection® helpline +358 (0) 9 4542450

www.colorcoat-online.com

Colorcoat HPS200 Ultra®
Äärimmäisen kestävä pinnoitettu teräslevy
Asuintaloihin pätevä takuu

Tyypilliset ominaisuudet

Tata Steel antaa yksittäisille asuintalosovelluksille järjestelmän
toimittajan kautta takuun, joka takaa, että pinnoite pysyy teräksessä
kiinni ilmoitetun ajanjakson. Takuuaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat
maantieteellinen sijainti, rakennusympäristö, käyttökohde ja väri.
Hyödy jopa 30 vuoden suojasta – pyydä takuusta kopio ostohetkellä.
Epätodennäköisessä reklamaatiotilanteessa koko hankintaketju pitää
pystyä jäljittämään järjestelmän valmistajan kautta.

Värien kestävyys
Vyöhyke 1
Signature-värit
Klassiset / mattavärit

Sisämaa
Seinät
Katot
30
30
30
20

Rannikko*
Seinät
Katot
25
20
20
15

*Rannikoksi määritellään enintään 1 km päässä merestä oleva alue.

Colorcoat HPS200 Ultra® asuintalo takuu

Colorcoat HPS200 Ultra®

Testistandardi

Orgaanisen pinnoitteen
nimellispaksuus

(µm)*

Peilikiilto (60°):
Muut kuin mattavärit
Mattavärit

200

EN 13523-1

(%)
(%)

20-40
<10

EN 13523-2
EN 13523-2

Naarmunkestävyys

(g)

>3500

EN 13523-12

Kulutuskestävyys
(Taber, 250 kierr., 1 kg)

(mg)

<12

EN 13523-16

Muovattavuus:
Pienin taivutussäde

(T)
(J)

0T @ 16°C
1T @ 0°C
≥18

EN 13523-5
EN 13523-6

Murtuminen iskukokeessa
Kiinnipysyminen
(ristikkonaarmutus)

(%)

100

Maksimi jatkuva käyttölämpötila

(°C)

60

Korroosionkestävyys:
Suolasumutesti
Kosteus

tuntia
tuntia

1000
1000

EN 13523-7

EN 13523-8
EN 13523-25

Ilmastorasitusluokka

RC5

EN 10169

UV-säteilyn kestävyys

RUV4

EN 10169

* µm = mikroni

Huomautuksia:
1. Taulukon luvut ovat tyypillisiä ominaisuuksia eivätkä muodosta spesifikaatiota
tai teknistä erittelyä. Testattu standardin EN 13523 mukaisesti.
Lisätietoja testimenetelmistä on osoitteessa www.colorcoat-online.com

Tata Steel-yhtiön yhteystiedot
Hitsaajankatu 22
00810 Helsinki
Finland

Asuintaloihin pätevä takuu
Scintilla®-kohokuviointi antaa Tata Steel -yhtiöltä saatavan
ainutlaatuisen aitoustakuun ja nykyaikaisen ulkonäön. Se on kehitetty
vain 50 mikronin syvyiseksi, minkä ansiosta siihen tarttuu
epätodennäköisemmin likaa kuin syvempiin nahkaa jäljitteleviin
kuviopintoihin. Tämä varmistaa kauttaaltaan paksumman
suojapinnoituksen, joka silti näyttää kaukaa sileältä.

Puh. + 358 (0) 9 4542450
Fax. + 358 (0) 9 45424520
Sähköposti: helsinki@tatasteel.com

Colorcoat®
made in
the UK
Tata Steel-yhtiön tavaramerkit
Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra ja Scintilla ovat Tata
Steel-yhtiön tavaramerkkejä.
Olemme tehneet parhaamme tämän julkaisun sisältämien tietojen
paikkansapitävyyden varmistamiseksi, mutta Tata Steel Europe Limited ja sen
tytäryhtiöt eivät ota vastuuta mahdollisista virheistä tai väärinkäsityksiin
johtavista tiedoista. Ehdotukset tai kuvaukset tuotteiden tai työmenetelmien
soveltamiseksi käyttöä varten on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä Tata Steel
Europe Limited ja sen tytäryhtiöt ota vastuuta niistä.
Ennen Tata Steel Europe Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimittamien tai
valmistamien tuotteiden (tai palvelujen) käyttöä asiakkaiden on varmistettava
niiden sopivuus.
Copyright 2011 Tata Steel
Language Finnish 0911

Colorcoat Connection® helpline +358 (0) 9 4542450

www.colorcoat-online.com

