Advantica® Lighting
Voorgelakt staal voor verlichting
Advantica® werkt met u.
Advantica® van Tata Steel is een reeks van voorgelakte
staalproducten speciaal samengesteld voor de markt van
industriegoederen. Ondersteund door meer dan 40 jaar
ervaring, biedt het Advantica® productassortiment de perfecte
oplossing om optimaal aan uw wensen tegemoet te komen.
Dankzij ons brede assortiment hebben wij een geschikt
product voor elke toepassing.

Productbeschrijving
Product

Beschrijving

Advantica® GM

Medium glans product beschikbaar met
een glad oppervlak.
Hoogglans product beschikbaar met
glad of licht getextureerd oppervlak.
Zeer flexibel product beschikbaar in
verschillende structuren en
glansniveaus.
Glad product in staat om continue
temperaturen van 120°C te weerstaan.
Glad product met hoge reflectiviteit.

Advantica® GH
Advantica® F Flex

Advantica® producten voor verlichting
Tata Steel fabriceert voorgelakt staal met een hoge reflectiviteit
speciaal ontwikkeld voor verlichting inclusief de behuizing en
onderdelen voor tl-lampen, reflectoren en
verlichtingsarmaturen in commerciële gebouwen.

Advantica® F Heat
Advantica® F Reflect
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Advantica® Lighting
Advantica® voor verlichting productwijzer
Typische eigenschappen

Advantica® GM

Advantica® GH

Advantica®F Flex

Advantica® F Heat

Advantica® F Reflect (a)

Oppervlaktestructuur
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Reflectiviteit
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Robuustheid

*

*

*
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Flexibiliteit

*

*
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*

*

VMV

VMV

VMV

R

SUP

Toepassingen
Verlichtingsarmaturen
Modulaire verlichting

VMV

VMV

VMV

R

SUP

Andere verlichtingselement

VMV

VMV

VMV

R

SUP

Opmerkingen
VMV - Voldoet aan Minimale Vereisten
SUP - Superieur product
R
- Raadpleeg Tata Steel
(a)
- Ook verkrijgbaar met hogere reflectiviteit.
Raadpleeg hiervoor Tata Steel.
*
- Goed
**
- Zeer goed
*** - Uitstekend

Product testen
Om de integriteit van Advantica® producten te garanderen,
maakt Tata Steel gebruik van laboratoriumtests om hun
prestaties tegen corrosie, chemicaliën en slijtage te meten.
Alle producttesten worden uitgevoerd volgens internationale
normen.

De meeste producten kunnen ook op een koudgewalst substraat geleverd
worden.
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Contactgegevens

Handelsmerken van Tata Steel UK Limited
Advantica en Colorcoat Connection zijn handelsmerken van Tata Steel UK
Limited.

Tata Steel
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
Colorcoat Connection® helpline
E: colorcoat.connectionEU@tatasteel.com
Nederland
T: +31 (0)251 492206

België
T: +31 (0)471 200638

Alle mogelijke aandacht is besteed aan een accurate inhoud van deze
publicatie, doch Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen
(inclusief Tata Steel UK Limited) wijzen alle verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid af voor fouten of informatie welke als misleidend kunnen
worden beschouwd. Suggesties voor, of beschrijvingen van, het eindgebruik of
applicatie van de producten of werkmethodes dienen louter ter informatie en
Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle
aansprakelijkheid met betrekking hiertoe af.
Voorafgaand aan het gebruik van producten of diensten geleverd of
geproduceerd door Tata Steel Europe Limited en zijn dochterondernemingen,
dienen de klanten zich te overtuigen van hun geschiktheid.
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