
Organisks pārklāts tērauds, būvniecība     ArcelorMittal 
Tehnisko datu lapa 

 

Granite® HDX 
 
 

 

Īpašības Termoreaktīva krāsa 
 

• Ļoti laba UV staru pretestība 
• Izcila korozijas aizsardzība 
• Ļoti laba formveides spēja 
• Robusts pārklājums 

 

Lietojums Ārēja lietošana sarežģītās vidēs: profili, daudzslāņu paneļi jumtu segumiem un apšuvumiem, būvmateriāli (flīzes, 
notekas u.c.) 

 

Apraksts 

Veiktspēja 

 

Biezums 55 mikroni 

Sastāvs Priekšpusē:        25 mikronu gruntējums + 30 mikronu 

augšas pārklājums 

Aizmugurē:         10 vai 12 mikronu atbalsta pārklājums 

Pieejama divpusēja apdare 
Spīdums (Gardner 60°) 30 GU 

Citi spīduma līmeņi pēc pieprasījuma 

Krāsas Krāsu palete 
Citas krāsas pēc pieprasījuma 

Izskats Graudains 

Īslaicīga aizsardzība (pēc izvēles) Nav piemērojama 

Pārklājuma pielipšana (T-veida liekums) ≤ 1 T 

Noturība pret plaisāšanu liecot (T-veida liekums) ≤ 1,5 T 

Trieciena pretestība 18 J 

Virsmas “zīmuļa” cietība No F līdz H 

Vidēja noturība pret skrāpējumiem ≥3 kg 

Noturība pret koroziju: 
• Sāls smidzināšanas tests 
• Noturības pret koroziju kategorija 

700 stundas 

RC5 

Noturība pret kondensāciju (QCT) 1500 stundas 

UV staru pretestība: 
• QUV (UVA + H2O) tests (2000 stundas) 
• UV staru pretestības kategorija 

∆E ≤ 2; GR ≥ 80% 

RUV4 

Degšanas darbības klasifikācija: 
• Francijas CSTB 
• NF EN 13501-1 

M0 
A1 krāsu klasei no 1 līdz 4, 
A2 metāla krāsu klasei 5 

Noturība pret skābēm un bāzēm No labas līdz ļoti labai 

Noturība pret šķīdinātājiem: 
• alifātiskie savienojumi un spirti 
• ketoni 
• aromātiskie 

Ļoti laba 
Zema 
No labas līdz ļoti labai 

 
 

 

Noturība pret minerāleļļām Ļoti laba 
 

Automātiskā garantija Lūdzu, skatiet garantijas tekstu modulī Produkti un 
pakalpojumi > Organiskā pārklātā tērauda garantija vietnē 
www.arcelormittal.com/fce 
• Bez lokšņu metāla perforācijas 
• Bez krāsas slāņošanās 
• Estētisks izskats (∆E ≤ 3; spīduma saglabāšana ≥ 80%) 

≤ 30 gadi atkarībā no ārējās vides 
≤ 30 gadi atkarībā no ārējās vides 
≤ 5 gadi atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un 
krāsas toņa kategorijas 

 

 

Piezīmes Šie veiktspējas raksturlielumi attiecas konkrēti uz metāla pārklājumu Z275 (garantētais minimums). 
Ja kāds produkts (plēve, eļļa, putas, līme, krāsa u.c.) tiek lietots pēc spirāles piegādes, jāpārbauda saderība ar pārklājumu. 

http://www.arcelormittal.com/fce

