
Producteigenschappen en voordelen van 
Coretinium®:
n  Volledig geoptimaliseerde polymeerkern op 
basis van een erkende standaard voor de 
auto-industrie, die zelfs in een extreem klimaat 
goed blijft functioneren.

n  Vervaardigd van dun voorgelakt staal, dat zorgt 
voor een ongekende stijfheid bij een relatief 
laag gewicht in vergelijking met de vaak 
toegepaste alternatieven. Hierdoor kunnen het 
gewicht van voertuigen evenals de CO2-uitstoot 
worden verlaagd.

n  Een verbeterde adhesielaag, die de 
materiaalverbinding onder vochtige 
omstandigheden in stand houdt; dat betekent 
dat er in de toekomst aanzienlijk minder 
onderhoud nodig zal zijn.

n  Aangezien de vuurbestendige staallaag voldoet 
aan de R118-wetgeving (bijlage 6), kan deze 
lichtgewicht-composietoplossing voor het 
transport van passagiers worden toegepast. 

n  Enkelzijdig klinken is mogelijk dankzij de open 
structuur van de honingraatkern. Daardoor 
worden ook oplossingen voor verdekte 
bevestiging mogelijk, die de algehele esthetiek 
van het voertuig ten goede komen.

Duurzaam
Coretinium® wordt op basis van de 
gepatenteerde honingraatkern-technologie van 
EconCores vervaardigd op een revolutionaire 
coilproductielijn in Shotton. De combinatie van 
hoogwaardig voorgelakt staal uit de Colorcoat®-
serie met een stijve lichtgewichtkern resulteert in 
een bijzonder efficiënt materiaalgebruik.

Recyclebaar
Aan het eind van de levenscyclus kan het 
composietproduct Coretinium® worden 
beschouwd als gewoon staalschroot. Het kan 
volledig worden gerecycled via het 
staalproductieproces, zonder dat de kern en 
huiden hoeven te worden gescheiden.

Coretinium® wordt geleverd met Colorcoat 
Prisma® - de ultieme combinatie van 
duurzaamheid en esthetiek
Colorcoat Prisma® is opgebouwd uit een aantal 
lagen, die verschillende functies vervullen. De 
Galvalloy™ metallische deklaag en sterk vullende 
primer staan garant voor corrosiebestendigheid. 
Voor de toplaag is de nieuwste 
polymeertechnologie toegepast om de 
schuringsweerstand en UV-bestendigheid te 
waarborgen. De Galvalloy™ metallische deklaag 
is een speciale verbinding van zink en 
aluminium, die - zelfs bij snijranden - zorgt voor 
een ongeëvenaarde bescherming tegen corrosie.

Coretinium® is leverbaar in diverse kleuren en 
biedt een perfect oppervlak voor een directe 
lijmverbinding of verfraaiing met vinylstroken, 
dus met een kortere productietijd. 
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Coretinium®  
Een unieke en duurzame composietoplossing, die garant staat 
voor gewichtsbesparing in de transportsector.

Coretinium®, voorgelakt staal met een stijve 
honingraatkern, is een composietoplossing met 
een uitzonderlijke stijfheid/gewichtsverhouding, die 
bijdraagt aan een vermindering van het gewicht van 
voertuigen, het terugdringen van de CO

2
-uitstoot en 

een vergroting van de nuttige last.

Coretinium® is bij uitstek geschikt voor een groot scala 
aan transporttoepassingen, bijvoorbeeld zijwanden, 
vloeren en deuren van aanhangers, vloeren van 
bussen en recreatievoertuigen zoals paardentrailers.

Colorcoat® bekleding van voorgelakt staal

Honingraatkern van copolymeer

Productieproces van Coretinium® 
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Productcode  Huid(1)dikte  
H (mm)

Kernhoogte 
(mm) 

Totale hoogte (2) 
H (mm) 

Diameter kerncel 
D (mm) 

Kernwanddikte
K (mm)

Paneelgewicht 
(kg/m2) 

Stijfheid E-1 
(kNcm2/m)

10 mm Coretinium® 0,40/0,40 9,2 10,0 7,0 0,40 7,65 36.000

10 mm HD Coretinium® 0,55/0,55 8,9 10,0 7,0 0,60 10,70 52.000

25 mm Coretinium® 0,40/0,40 24,2 25,0 9,6 0,40 9,10 240.000

28 mm AS Coretinium® 0,55/0,40 27,1 28,0 9,6 0,60 11,60 355.000

28 mm Coretinium® 0,55/0,55 26,9 28,0 9,6 0,60 12.80 415.000

Coretinium Productgegevens 

(1) Standaardhuid Colorcoat® voorgelakt staal op basis van 0,4 mm S280 of 0,55 mm S320 Galvalloy™ - andere huiddikten en klassen op aanvraag 
beschikbaar, onder voorbehoud van een minimale afnamehoeveelheid. (2) Andere dikten zijn op aanvraag leverbaar.

Advies voor bewerking

1. Zagen - Voor het zagen van Coretinium® met 
wolfraamcarbide-zaagtanden bij een verlaagd 
toerental kunnen diverse CNC-machines, verticale 
wandzagen of paneelzagen worden gebruikt

2. Boren / frezen - Met multigroef-gereedschap en 
een verlaagd(e) toerental / invoersnelheid worden 
optimale resultaten bereikt

3. Waterstraalsnijden - Biedt een prima alternatief 
voor complexe vormen

4. Eenzijdig zetten - Door verwijdering van achterhuid 
en kern kan de voorste huid scherp worden gezet met 
behulp van een zetbank en aangepast gereedschap

5. Doorvouwen - Een meer afgeronde vouw kan 
met behulp van een traditionele kantpers worden 
gerealiseerd

6. Persvormen - De randen, of delen van Coretinium® 
kunnen plaatselijk worden vervormd om met behulp 
van een kantpers of rollen een uitsparing te creëren

7. Klinken - Met een popnagel in een boorgat kan een 
verdekte bevestiging worden gerealiseerd; toepassing 
van zelftappende oplossingen is een optie

8. Vastbouten - Met een boutbevestigingssysteem 
kan een stevige verbindingsoplossing worden 
gerealiseerd

9. Lijmverbinding - Het Colorcoat® oppervlak 
van Coretinium® biedt een schone / geprimede 
ondergrond, waarop zowel vloeibare adhesieven 
als plakband voor een snelle en efficiënte 
verbindingsoplossing zorgen 
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