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GreenCoat PLX Pro BT powlekane produkty
– wysoki stopień trwałości dla systemów na rąbek stojący

GreenCoat PLX Pro BT
Wysoki stopień trwałości dla systemów na rąbek stojący
Powlekane organicznie produkty GreenCoat PLX z SSAB zostały opracowane wspólnie ze szwedzkimi firmami blacharskimi i stały się
"Wyborem dekarzy". To robione na zamówienie produkty do zastosowań dachowych, wykonane z wysokiej jakości skandynawskiej stali,
ekologiczne i bardzo trwałe. Produkty GreenCoat PLX objęte są 50-letnią gwarancją techniczną i 20-letnią gwarancją estetyczną.
SSAB odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone materiały budowlane, które oferują większą wydajność.

Powody, by użyć GreenCoat PLX Pro BT
50-LETNIA GWARANCJA TECHNICZNA
(efektywność kosztowa ze względu na dłuższy cykl
życia produktu)
GreenCoat PLX Pro BT wykonano w systemie wielowarstwowym,
np. 350 g/m2 warstwa cynku oraz 36 µm warstwa powłoki zapewniają ochronę przed korozją. Dzięki temu zmniejsza się potrzeba
konserwacji i wydłuża trwałość użytkowa produktu w najcięższych
warunkach atmosferycznych. GreenCoat PLX Pro BT objęty jest
50-letnią gwarancją techniczną oraz 20-letnią gwarancją estetyczną na powłokę.

NAJWYŻSZA TRWAŁOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH.
Powlekana organicznie stal GreenCoat PLX Pro BT
nadaje się bardziej od innych materiałów dla
odważnych i trwałych projektów dachów i fasad bazujących na
systemach na rąbek stojący. Oferuje wysoki stopień trwałości oraz
odporności na korozję (RC5), promieniowanie UV (Ruv3) oraz zarysowania. Produkty GreenCoat PLX oferują najniższą rozszerzalność
cieplną ze wszystkich metali, takich jak np. cynk czy aluminium,
jak również zapobiegają trwale wyboczeniom i odkształceniom.

CAŁOROCZNY MONTAŻ, NAWET W TEMPERATURZE -15 °C
Dzięki tej specjalnie formowanej stali bez “efektu
sprężynowania”, wykonawcy mogą giąć lub zaginać GreenCoat PLX
Pro BT ręcznie lub przy pomocy maszyn nawet w tak niskiej temperaturze jak - 15°C, co w przypadku wielu innych materiałów jest
niemożliwe. Umożliwia to efektywny kosztowo, całoroczny montaż.

GREENCOAT® - NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA
NA RYNKU STAL POWLEKANA ORGANICZNIE
Stal ma najniższy procent wbudowanej energii, czy
inaczej “szarej energii*”, tylko 145 MJ/m2. Oprócz
tego, powlekane organicznie stale GreenCoat® oferują powłokę
zawierającą znaczną ilość szwedzkiego oleju rzepakowego zamiast
związków ropopochodnych, co czyni je prawdziwie skandynawskim
produktem oraz najbardziej zrównoważoną stalą powlekaną organicznie dostępną na rynku.

GreenCoat PLX Pro BT może być miękko lutowana, dokładnie tak
jak cynk. Po chemicznym usunięciu warstwy farby, należy zastosować topnik oraz cynę 50/50 lub 60/40 do lutowania i przemalować
powierzchnię.
WYSOKI STOPIEŃ ESTETYKI I JAKOŚCI
GreenCoat PLX Pro BT pozwala dekarzom i architektom
tworzyć dachy i fasady w kompleksowych kształtach
i projektach. Oprócz standardowych zastosowań na rąbek stojący,
stal może też być wykorzystana w projektach rynien i okapów.
Stal GreenCoat PLX Pro BT dostępna jest w szerokim wyborze nowoczesnych kolorów i opcji wykończenia, w wersji z połyskiem lub matowej.
GreenCoat PLX Pro BT posiada określoną zgodnie z normą (EN 13501-1)
reakcję na ogień wynoszącą A2 s1 d0.

W celu dalszego wzmocnienia zrównoważonego charakteru produktów
GreenCoat® , w 2026 roku na rynku dostępna będzie pierwsza stal
bez paliw kopalnych, pochodząca z SSAB. Wynikiem naszej produkcji
stali będzie woda, a nie CO2, co stanowi unikalne rozwiązanie na rynku.
* Szara energia to ukryta energia związana z produktem, oznaczająca całkowitą ilość energii zużytej
w cyklu życia danego produktu, od jego produkcji do utylizacji.

Snow White
RR19 / SS0001

Coffee Brown
RR820 / SS0384

Quarry Grey
RR287 / SS0244

Acorn Brown
RR827 / SS0434

Anthracite Grey
RR2H8 / SS0087

Cottage Red
RR29 / SS0758

Mountain Grey
RR23 / SS0036

Brick Red
RR7F2 / SS0742

Nordic Night Black
RR33 / SS0015

Harvest Yellow
RR24 /SS0189

Metallic Silver
RR40 / SS0045

Silver Fir Green
RR5J3 / SS0975

Metallic Sterling
RR974/SS6045

Leaf Green
RR594 / SS0874

Metallic Dark Silver
RR41/SS0044

Lake Blue
RR35 /SS0558

Paleta kolorów GreenCoat PLX Pro BT
Na życzenie dostępne jest więcej kolorów/opcji
wykończenia. Skontaktuj się z nami.
Metallic Copper
RR979/SS0778

SSAB

SSAB to spółka z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych, która oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc
w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej zrównoważone rozwiązania. SSAB ma zakłady
produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach. www.ssab.com

Stal GreenCoat® jest dostępna w

SSAB oraz jej spółki zależne dołożyły wszelkich starań, by zapewnić poprawną treść niniejszej publikacji. Niemniej jednak spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne informacje. Sugestie i opisy zastosowań produktów mają wyłącznie orientacyjny charakter. SSAB i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności w tym zakresie.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez wyraźnej pisemnej zgody SSAB.
Ta broszura została wydrukowana przez drukarnię certyfikowaną zgodnie z Nordic Swan Ecolabel. Certyfikacja dotyczy
firmy, która spełnia surowe wymagania środowiskowe i otrzymała licencję Nordic Ecolabel.
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Obserwuj GreenCoat ® na

540-pl-GreenCoat PLX Pro BT V2-2022. Confetti. Österbergs.

SSAB od ponad 50 lat produkuje rozwiązania dla budownictwa i jest pionierem w rozwoju
zrównoważonych stali powlekanych organicznie, których powłoki zawierają szwedzki olej
rzepakowy. To unikalne, opatentowane rozwiązanie redukuje znacznie wpływ produktów
GreenCoat® na środowisko i sprawia, że gama powlekanych organicznie stali GreenCoat®
jest najbardziej ekologiczną ofertą dla dachów, fasad i systemów rynnowych.

