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SUPERIOR HB danga
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Žaliavos lapas



Bendra informacija

SUPERIOR HB yra puiki alternatyva lygiems poliesterio paviršiams. Dėka akrilo mišinių,- struktūra yra šiek tiek grūdėta  
ir atspindi šviesą su mirgančiu efektu. Papildomas akrilas papildomai sukietina lako paviršių, todėl produktas yra 
atsparesnis įbrėžimams.

Lakštas SUPERIOR HB danga yra:

 • atsparus įbrėžimams - storas 50 μm dažų sluoksnis
 • didelis atsparumas korozijai
 • cinko masė 275 g/m2

 • labai atsparus UV spinduliams - spalva ilgiems metams. Idealiai tinka naudoti vietose, kuriose   
  yra didelis saulės spindulių poveikis ir UV spinduliai   
 • labai gerai grįžtą į pradinę formą
 • anga su grūdėtomis struktūromis - papildomi techniniai ir dekoratyviniai privalumai
 • idealus sprendimas aplinkai, turinčiai didelę sieros koncentraciją ir didelį druskingumą 
  (jūros, pajūrio, pramonės, užterštos teritorijos)

Privalumai ir savybės
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Warstwa ochronna cynku
Warstwa ochronna cynku

Warstwa spodnia

Cinkuotas apsauginis
Cinkuotas apsauginis

Plieno šerdis

storas 50 μm dažų sluoksnis 
su akrilo priemaišą

Apatinis sluoksnis
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SUPERIOR HB produktai buvo kruopščiai išbandyti sunkiausiomis sąlygomis, o bandymų rezultatai parodė,  
kad medžiaga yra labai patvari, atspari įbrėžimams ir korozijai. Lako danga buvo specialiai patobulinta bendradarbiaujant 
su Švedijos lyderiu Akzo Nobel, pagal EB saugos 1907/2006 standartą.
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Medžiaga

Metalinės dangos rūšis ir masė
abiejose pusėse kartu

Reakcija į ugnį

Organinės dangos storis A pusė

Dengimo sistema

Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui

Aplinkos klasifikacija pagal
EN ISO 12944-2

Garantija:

Z 275 [g/m2]

A1

50 [µm]

1 sluoksnio su akrilo priemaiša

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

C4
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aplinkos klasifikacijai C1-C3

aplinkos klasifikacijai C4

55 metai

45 metai


