more with metals

Design Cor-Ten S7

A Design CorTen® S7 profillal életszerű, rozsdabarna ritmust kölcsönözhet a homlokzatnak.
Tapasztalja meg az alak és a részletek élményét a kész homlokzatfelületen. A Ruukki Design Paletta látványtervező eszköze segítségével
érzékelheti az anyag és a színek hatását különféle megvilágításoknál és nézőpontokból.
Alkalmazások: homlokzat, belterek, mennyezetfelületek.
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Méretek és alakok

Hasznos szélesség:
Teljes szélesség:
Mélység:
Osztás:
Hossz(úság):
Anyagvastagság:

1119 mm
~1169 mm
6 mm
33 mm
200 ... 3000 mm
CorTen acél 1,00 mm

Alapanyagok
Alapanyag
Alapanyag

Anyagvastagság

CorTen A acél

1,00 mm

A CorTen időjárásálló szerkezeti acéllemez egyedülálló vegyi összetételének köszönhetően lényegesen ellenállóbb a légköri korrózióval
szemben, mint a hasonló általános szerkezeti acélok. Az időjárásálló acél semmilyen külön felületi kezelést nem igényel az építészeti
alkalmazásokban. Az időjárásálló acél használatával így nincs szükség felületkezelésre a gyártás és az egyes műveletek során, aminek
köszönhetően csökken a környezeti terhelés és a költségek a termék életciklusának végéig.
A termék időjárásállóságát az acél felületén képződő, patinának nevezett oxidréteg biztosítja, amely ellenáll az ötvöződésnek, és kis
oxigénáteresztő képességgel rendelkezik. Az oxidréteg kialakulásának az a feltétele, hogy az időjárásálló acél felületén sorozatosan váltsa
egymást a nedves és a száraz állapot. Normál időjárási körülmények esetén mintegy 1836 hónap szükséges a védőréteg kialakulásához.
A patinaréteg kezdetben vörösesbarna színű, később azonban sötétebb árnyalatot kap. Ipari környezetben a patina gyorsabban alakul ki, és a
színe is sötétebb, mint a tisztább, vidéki jellegű környezetekben. Ha azonban az acél felülete tartósan nedves vagy piszkos, ez megakadályozza a
patina védőréteg kialakulását.

Version 19.10.2012

A CorTen A acélminőség profilok gyártásához használatos (S355J0WPCORTEN A).
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Rendelés és szállítás
Rendelés
A profilt négyzetméterre (m2) árusítjuk. A profil pontos specifikációit egy elektronikusan kitöltött külön megrendelőlapon kell megadni. A szállítási
idő megállapítása minden projektnél egyedileg történik.

Rendelés
A profilt négyzetméterre (m2) árusítjuk. A profil pontos specifikációit egy elektronikusan kitöltött külön megrendelőlapon kell megadni. A szállítási
idő megállapítása minden projektnél egyedileg történik.

Csomag
A profilokat védőfóliába csomagolt faraklapokon szállítjuk a telepítési helyre. Bár a csomag alapfelépítése mindig azonos, a különböző
igényekhez eltérő csomagolási megoldásokat kínálunk. Ezek a megoldások a szállítási területtől is függenek.

Tárolás és mozgatás
Az átvételt követően azonnal ellenőrizni kell a profilok számát. A profilok tárolhatók az eredeti csomagolásukban. A felnyitott csomagokat védeni
kell a nedvességtől.
A sérülés megelőzése érdekében a profilokat körültekintően kell mozgatni. A profilok vágását vagy egyéb forgácsolását a munkabiztonság és a
hibamentes eredmény érdekében a megfelelő szerszámokkal kell végezni.

Azonosítás
A csomaghoz mellékelt adatlapon fel vannak tüntetve a projektspecifikus információk, például a rendelés, a rakomány és a csomag száma, az
elérhetőségi adatok, a csomag tartalma (profiltípus és méretek), valamint a csomag súlya.

Megfelelés a szabványoknak és minőségellenőrzés
A profilok (a festett és porszórt acéllprofilokra vonatkozó) EN 14782 szabvány értelmében CEjelölést viselnek. A szerepel a csomag címkéjén
és a szállítási jegyzékhez csatolt lapon.
A profilok minőségellenőrzése az EN 14782 szabványnak és a gyártó egyéb követelményeinek megfelelően történik.
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Értékesítési és technikai támogatásunk munkatársai örömmel adnak felvilágosítást. Látogasson el a
http://www.ruukki.hu/Kapcsolatfelvetel címre.
A webhelyünkön szereplő információk a legjobb tudásunk és tudomásunk szerint pontosak. Bár mindent megtettünk a pontosság biztosítása
érdekében, cégünk nem vállal felelősséget a jelen kiadványban foglalt információk esetleges hibáiból vagy helytelen alkalmazásából eredő
közvetlen vagy közvetett károkért. A változtatások jogát fenntartjuk.
Copyright © 2012 Rautaruukki Corporation. Minden jog fenntartva.
A Ruukki, a Rautaruukki, a More With Metals és a Ruukki terméknevek a Rautaruukki Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
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