more with metals

Liberta Cor-Ten 600

A Liberta™ CorTen 600 használatával kellemes hatású, rozsdabarna homlokzat alakítható ki.
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.
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Méretek
Panelvastagság (C):
Vízszintes illesztés (Dh)
Függőleges fuga (Dv):
Rögzítőfuratok:
Anyagvastagság (t):
Kötőelemek:

30 mm
34 mm
10, 15, 20, 25, 30 mm
Kör, 10 és 8 mm
CorTen A acél 1,50
Látható

Anyag: CorTen acél, 1,50 mm

Alapanyagok
Alapanyag

Anyagvastagság

CorTen A acél

1.50 mm
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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.
A CorTen A acélminőség panelek gyártásához használatos (S355J0WPCORTEN A).
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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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