
Et bredt fargeutvalg  
for GreenCoat®-produkter



Å velge riktig GreenCoat®-produkt er enkelt!
GreenCoat® er SSABS merkevare for innovative og miljøbevisste, 
fargebelagte stålløsninger innen bygg- og anleggsbransjen. Som 
det mest miljøvennlige og ett av de mest omfattende tilbudene 
av fargebelagt stål av høy kvalitet for bygninger, gir GreenCoat®-
produktene mange fordeler.   
 De fleste GreenCoat®-produkter har et biobasert fargebelegg 
som inneholder svensk rapsolje i stedet for tradisjonelle, fossile 

brenseloljer. De patenterte, biobaserte fargebeleggene gir ikke 
bare miljøfordeler, men også økt ytelse.
 Nedenfor finner du det riktige GreenCoat®-produktet for ditt  
bruksområde. GreenCoat®-produktene er miljøbevisste, UV-
bestandige (opptil RUV5), energieffektive, ripebestandige, har god 
formbarhet og fargestabilitet i mange år.

HOLDBARHET UTENDØRS 
Langvarig farge og glans.

GreenCoat Pro BT 
GreenCoat Mica BT 
GreenCoat Crown BT

ENERGIEFFEKTIVITET 
Reflekterer solstråler og reduserer energibehovet  
for kjøling innendørs.

GreenCoat Cool 

BEDRE FORMBARHET 
Spesialprodukter for blikkenslagere/taktekkere av 
metalltak.

GreenCoat PLX Pro BT 
GreenCoat PLX Legacy

Produkttilbud - Tak

NATURA 
Biobasert belegg basert på svensk rapsolje (BT).

GreenCoat Pro BT 
GreenCoat PLX Pro BT 
GreenCoat Crown BT 
GreenCoat Mica BT 

FARGEGJENTAKELSE 
Høye toleranser for perfekt fargematch fra levering 
til levering.

GreenCoat Crown BT

Natura: GreenCoat®-produktene har et biobasert fargebelegg som inneholder svensk rapsolje i stedet for fossil olje, noe som er unikt på markedet. SSAB har verdensomspennende patent på denne teknologien, 
som gir høy ytelse kombinert med bærekraftig, biobasert fargebelegg.

Energieffektivitet: GreenCoat Cool gir deg et ytre belegg på bygningen din som reflekterer solstråler. Velg dette når du har en bygning som trenger avkjøling. 

Holdbarhet utendørs: Disse GreenCoat®-produktene har vår lengste garanti for holdbarhet utendørs. De tåler tiår med røft vær, selv i det tøffe nordiske klimaet.

Fargegjentakelse: Velg dette produktet når du trenger spesielle, høye fargetoleranser for bruksområdet ditt. Modultak er et vanlig bruksområde.

Bedre formbarhet: Produkter for profesjonelle taktekkere som krever materiale med høy formbarhet. Stålet i disse produktene er utviklet sammen med blikkenslagere og kan formes for hånd – helt ned i -15 °C.

Produkttilbud - Fasader 

HOLDBARHET UTENDØRS 
Langvarig farge og glans.

GreenCoat Hiarc 
GreenCoat Hiarc Max 
GreenCoat Crown BT

FARGEGJENTAKELSE  
Høye toleranser for perfekt fargematch fra levering 
til levering. 

GreenCoat Hiarc 
GreenCoat Hiarc Max

NATURA 
Biobasert belegg basert på svensk rapsolje (BT).

GreenCoat Crown  BT

Natura: GreenCoat®-produktene har et biobasert fargebelegg som inneholder svensk rapsolje i stedet for fossil olje, noe som er unikt på markedet. SSAB har verdensomspennende patent på denne teknologien, 
som gir høy ytelse kombinert med bærekraftig, biobasert fargebelegg.

Holdbarhet utendørs: Disse GreenCoat-produktene har vår lengste garanti for holdbarhet utendørs. De tåler tiår med røft vær, selv i det tøffe nordiske klimaet.

Fargegjentakelse: Velg disse produktene når du trenger spesielle, høye fargetoleranser for bruksområdet ditt. I tillegg til det brede fargeutvalget, tilbys disse produktene også metallisk farge og ulike toner.

Produkttilbud - Regnvannsystemer

BEDRE FORMBARHET 
Meget god formbarhet med dobbeltsidig belegg.

GreenCoat RWS Pro BT 
GreenCoat RWS Pro

Bedre formbarhet: GreenCoat RWS er meget fleksibel, og kan 
formes uten å skade belegget. Produktet leverer bedre holdbarhet, 
og er utviklet for regnvannsystemer av høy kvalitet.



Winter White
RR20/SS0005

Limestone Grey
RR268/SS0022

Pebble Grey
RR21/SS0011

Stone Grey
RR22/SS0554

Rock Grey
RR237/SS0061

Anthracite Grey
RR2H8/SS0087

Mountain Grey
RR23/SS0036

Slate Grey
RR2H3/SS0534 

Nordic Night Black
RR33/SS0015

Et bredt fargeutvalg  
for GreenCoat®-produkter

Nordic White
RR1H3/SS0020

Frost White
RR106/SS0009

Snow White 
RR19/SS0001

Vibrerende farger og lang holdbarhet – GreenCoat®-produktene er tilgjengelig i et bredt fargeutvalg. Dette dokumentet viser 
våre 28 mest populære farger, innhentet fra arkitekter, byggherrer og partnere. Alle farger er nøye utvalgt basert på moderne 
bygg- og designtrender.
 Vi anbefaler at du bestiller din GreenCoat®-vareprøve for riktig fargegjengivelse på: samples.greencoat@ssab.com.  
Hvis du ikke finner fargen du er ute etter, har vi et bredt utvalg av skreddersydde GreenCoat®-farger og -utførelser tilgjengelig,  
og nye farger kan matches i henhold til dine ønsker.

Walnut Brown
RR32/SS0387

Chestnut Brown
RR887/SS0435

Hazelnut Brown
RR8H2/SS0426

Acorn Brown
RR827/SS0434

Cottage Red
RR29/SS0758

Brick Red
RR7F2/SS0742

Red Clay
RR7G3/SS0762

Harvest Yellow
RR24/SS0189
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Silver Fir Green
RR5J3/SS0975

Leaf Green
RR594/SS0874

Pine Green
RR11/SS0830 

Lake Blue
RR35/SS0558 

Ocean Blue
RR4F8/SS0510

Metallic Silver
RR40/SS0045 

Metallic Dark Silver
RR41/SS0044 

Metallic Titanium
RR45
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ssab.se/GreenCoat Följ GreenCoat® på

Svanemerket for trykt materiell lisensnr. 341362

SSAB har produsert produkter for bygg- og anleggsbransjen i over 50 år, oger 
pioneren og innovatøren av bærekraftige, fargebelagte produkter med svensk 
rapsolje i belegget. Denne unike, patenterte løsningen reduserer GreenCoat®-
produktenes miljøavtrykk i betydelig grad og gjør porteføljen av fargebelagte 
produkter fra GreenCoat® til markedets mest miljøvennlige til bud for tak, fasader og 
regnvannsystemer.

SSAB er basert i både Norden og i USA, og leverer verdiskapende produkter og 
tjenester utviklet i nært samarbeid med sine kunder for å skape en sterkere, lettere og 
mer bærekraftig verden. SSAB har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og USA samt 
medarbeidere i over 50 land. www.ssab.se

SSAB og deres datterselskaper har gjort alt de kan for å sikre t innholdet i denne publikasjonen er nøyaktig. 
Men vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil eller informasjon som kan oppfattes som villedende. Forslag til, 
eller beskrivelser av, sluttbruk eller påføring av produkter eller arbeidsmetoder er kun ment som veiledende 
informasjon. SSAB og deres datterselskaper er ikke ansvarlige med hensyn til dette.

Hverken hele eller deler av denne publikasjonen kan trykkes opp uten skriftlig tillatelse fra SSAB.

Denne brosjyren er trykket av et nordisk svanemerket trykkeri. Dette henviser til en bedrift som oppfyller strenge 
miljøkrav, og er tildelt det nordiske miljømerket kalt Svanemerket.

GreenCoat® finnes i

SSAB Svensk Stål AS
Drammensveien 288
0283 Oslo
Norge

+47 23 11 85 80
firmapost.norge@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com




