
Budynki przyszłości 

tworzymy 
już dzisiaj



Odważne i przyszłościowe 
podejście wymaga wizji 
i kreatywności. Klientom 
budującym i remontującym 
budynki pomagamy spełniać 
marzenia dzięki zaawansowanym 
technologiom, aktywnej 
współpracy i sprawdzonym 
praktykom.

PRODUKTY I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
Inwestorom, deweloperom, projektantom i firmom budowlanym oferujemy 
szeroki wybór zrównoważonych produktów i usług, takich jak konstrukcje 
stalowe, płyty warstwowe i okładziny elewacyjne, łącznie z oprogramowaniem 
projektowym, rozwiązaniami na indywidualne zamówienie i znakomitymi 
usługami zarządzania projektami.

Cor-Ten jest materiałem całkowicie naturalnym. Nie jest pokryty żadnymi powłokami, nie jest 
malowany, może być poddany recyklingowi. W budownictwie jest stosowany głównie na ele-
wacje budynków, wykonuje się z niego też elementy małej architektury, np. donice, lampy, ko-

sze, rzeźby ogrodowe. Może być użyty w postaci blach o grubościach 2–5 mm, ale częściej wykonu-
je się z niego kasetony (Liberta) i panele elewacyjne (Lamella) oraz profile faliste (Design S7) z blach  
o gr. do 1,5 mm. Dzięki możliwości produkowania elementów o różnych wymiarach można dosto-
sować charakter i rytm elewacji do wizji i wymagań architekta.

COR-TEN
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Kasetony elewacyjne Liberta™, jako klasyczna część oferty Ruukki 
Design Palette, oferują wszechstronne sposoby tworzenia atrakcyjnej 
i unikalnej powierzchni fasady.

Dzięki wykorzystaniu kasetonów o różnych rozmiarach i szerokościach złączy można zmieniać rytm i ekspresję elewacji. 
Kasetony dostępne są także w wersji Liberta™ Grande, która pozwala na uzyskanie szczególnie dużych powierzchni. 
Do wyboru są także kasetony z ukrytymi lub widocznymi łącznikami.

W celu zapewnienia większej swobody kształtowania architektury elewacyjnej, kasetony dostępne są w szerokiej gamie ko-
lorystycznej, przy zachowaniu elastyczności dostaw. Liczbę dostępnych opcji zwiększają różne materiały, takie jak stal, alumi-
nium i stal Cor-Ten o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne.
Wszystkie materiały można poddać recyklingowi.
System kasetonów zapewnia łatwy i szybki montaż oraz w pełni wykończoną fasadę wykonaną przy użyciu akcesoriów zapro-
jektowanych dokładnie do wymiarów danego projektu. 

Kasetony elewacyjne Liberta świetnie nadają się też do renowacji starszych obiektów.

Kasetony elewacyjne 

LIBERTA™

4 5



Panele elewacyjne Lamella, stanowiące 
część oferty Ruukki Design Palette, oferują 
różnorodne opcje tworzenia harmonijnego, 
atrakcyjnego i nowoczesnego wyglądu fasady.

Duża różnorodność kształtów umożliwia kreowanie interesujących wizualnie 
pionowych i poziomych powierzchni oraz elementów przyciągających uwagę 
do elewacji. Ukryte lub widoczne łączniki, zależnie od modelu panelu, na-

dają powierzchni dodatkowe efekty wizualne. Złącza pionowe między panelami, 
a także krawędzie, wykańczane są przy pomocy specjalnie zaprojektowanych ob-
róbek blacharskich. Niektóre modele pozwalają na połączenie dwóch oddzielnych 
paneli (zakrzywionych pod kątem 45 stopni) w celu utworzenia paneli narożnych 
w narożnikach zewnętrznych i wewnętrznych.
W celu zapewnienia większej swobody kreowania architektury elewacyjnej, pane-
le są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, przy zachowaniu elastyczności 
dostaw. Ponadto liczbę dostępnych opcji zwiększają różne materiały, takie jak stal, 
aluminium i stal Cor-Ten o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne.
Wszystkie materiały nadają się do recyklingu.
System paneli zapewnia łatwy i szybki montaż oraz w pełni wykończoną elewację, 
wraz ze wszystkimi akcesoriami.

Panele elewacyjne Lamella doskonale sprawdzą się też przy renowacji fasad star-
szych obiektów

 Panele elewacyjne 

LAMELLA
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Profile Design i uzupełniające je obróbki 
blacharskie, stanowiące zasadniczą część 
oferty Ruukki Design Palette, nadają elewacji 
minimalistyczną odmienność i rytm.

Szeroki wybór kształtów, rozbudowana gama wysokiej jakości kolorów, 
a także elastyczne terminy i wielkości dostaw oraz materiały, takie jak stal, 
aluminium i stal Cor-Ten o podwyższonej odporności na warunki atmos-

feryczne, wraz z różnymi opcjami montażu, tworzą nieskończone możliwości 
projektowania.
Wszystkie materiały nadają się do recyklingu.
Uniwersalny charakter profili Design stwarza różnorodne możliwości ich zasto-
sowań – jako elewacje, ściany wewnętrzne oraz sufity podwieszane – wszędzie 
tam, gdzie wymagana jest indywidualność i wysoka jakość powierzchni.
System profili Design zapewnia łatwy i szybki montaż oraz w pełni wykończoną 
elewację, wraz ze wszystkimi akcesoriami.

Profile Design doskonale sprawdzą się też przy renowacji fasad starszych 
obiektów. 

 Profile 
DESIGN
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 Płyty warstwowe 
RUUKKI

ANTI-GRAFFITI
Powłoka GreenCoat Anti-Graffiti BT 
została opracowana specjalnie dla 
elewacji narażonych na niszczenie przez 
wandali, np. budynków użyteczności 
publicznej. 

Trzy warstwy farby zapewniają bardzo dobrą odporność na korozję 
i promieniowanie UV, a dodatkowa warstwa zewnętrzna pozwala 
na łatwe usunięcie śladów flamastra czy farby w sprayu.

 
Powłoka produkowana jest w oparciu o patent BT (Bio-based Technolo-
gy), dzięki czemu zajmuje wysoką pozycję wśród rozwiązań przyjaznych 
dla środowiska. W powłokach BT znaczna część tradycyjnych składników 
ropopochodnych została zastąpiona substancjami pochodzenia natural-
nego, takimi jak olej rzepakowy.  

Płyty warstwowe Ruukki dzięki swoim unikalnym 
właściwościom stanowią optymalny materiał do 
budowy fasad, dachów, ścian działowych i sufitów 
różnego typu obiektów.   

40 lat doświadczenia w produkcji płyt pozwoliło nam na stworzenie dojrzałego 
i kompletnego  portfolio, w którym stawiamy na solidne, mierzalne wartości. 
Dzięki tym produktom możemy uzyskać efektywną kosztowo i efektowną 

architektonicznie obudowę zarówno dla nowych, jak i wysłużonych obiektów, zapewniając 
przy tym komfort i swobodę projektowania.
 
Płyty z nieszkodliwą dla środowiska wełną mineralną o znakomitej odporności ogniowej 
spełniają najsurowsze standardy europejskie. Natomiast energooszczędne płyty Ruukki® 
Energy to idealne rozwiązanie dla elewacji o wysokich wymaganiach w zakresie efektywno-
ści energetycznej, realnie wpływające na poprawę charakterystyki energetycznej budynku. 
Wreszcie, dzięki kompletnym systemom fasadowym Ruukki®, możemy zdecydować o wy-
razie architektonicznym budynku i stworzyć fasadę, która dopełni wizję architekta i będzie 
miała własny niepowtarzalny charakter.
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BORY MALL 
Bory Mall to najnowsze i jedno z największych 
centrów handlowych w Bratysławie.
Ma 3 kondygnacje i obejmuje powierzchnię 
54 000 m2, co równa się prawie siedmiu 
boiskom piłkarskim. W projekcie szczególną 
uwagę zwrócono na potrzeby rodzin 
z dziećmi, dlatego obiekt mieści duży plac 
zabaw oraz centrum rozrywki dla dzieci.

Ściany zewnętrzne Bory Mall powstały przy użyciu Ruukki Forma™, syste-
mu fasadowego łączącego w sobie szczelne konstrukcje ścienne z atrak-
cyjną wizualnie okładziną elewacyjną. Szczelność redukuje ilość energii 

potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia, co w efekcie przynosi oszczędności 
kosztów.
Połączona konstrukcja ściany i fasady oznacza także inne korzyści. Budynek 
został zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych dużo szyb-
ciej, a samą fasadę zamontowano na końcowym etapie, by uniknąć możliwych 
uszkodzeń powierzchni spowodowanych np. przez maszyny znajdujące się na 
budowie.  

Bory Mall ubiega się o certyfikację środowiskową budynków BREEAM.  

12 13



Profil przypominający tradycyjny 
dach z rąbkiem to wysokiej jakości 
pokrycie o unikalnym wyglądzie.  
To skromny, ale szykowny i ponad-
czasowy wybór, odpowiedni dla 
różnych stylów architektonicznych. 

Zaawansowana technologia łączenia gwarantuje, że dach 
może być szybko i łatwo położony bez potrzeby użycia 
specjalistycznych narzędzi. Pokrycie dachowe Classic to 

także doskonały wybór dla dachów o małym kącie nachyle-
nia. Cechą tego pokrycia jest wytłaczana struktura, dzięki cze-
mu każdy dach na rąbek stojący zyskuje unikalny styl.

Blacha na rąbek stojący Classic dostępna jest w klasie jakości 
Ruukki 50 Plus i Ruukki 40.

Dachy 
na rąbek stojący
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wg projektu Henninga 
Stummela

Architekt Henning Stummel za-
projektował Tin House, mając na 
celu stworzenie spójnej konstruk-
cji, która będzie pasować do cie-
płej, surowej cegły użytej do bu-
dowy sąsiednich budynków w tej 
dzielnicy Londynu.

Zarówno dach, jak i elewacje Tin House wykonane są 
z blachy GreenCoat PLX BT, zawierającej opatentowaną 
powłokę BT (Bio-based Technology), w której znaczna 

część tradycyjnych składników ropopochodnych zastąpiona 
została substancjami pochodzenia naturalnego. Farba uży-
ta w Tin House zawiera znaczną część oleju ze szwedzkiego 
rzepaku, co jest unikalne na rynku. Dodatkowo Tin House 
wykorzystuje wiele tradycyjnych funkcjonalnych detali bla-
charskich nadających oczekiwane wykończenie.

TIN HOUSE

Tin House 
został doceniony przez jury w następujących konkursach: 
• RIBA London Award 2016 – zwycięzca
• World Architecture Festival 2016 – finalista
• RIBA National Award 2016 – finalista
• RIBA Stephen Lawrence Prize 2016 – finalista
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– wybór i zalecenia 
dla zastosowań 
w budownictwie

Dzięki swojej trwałości, atrakcyjnemu wyglądowi i efektywności 
kosztowej, powlekane organicznie stale stanowią znakomity wybór 
w przypadku różnych zastosowań w budownictwie, takich jak dachy 

czy elewacje. Wybór odpowiedniej powłoki gwarantuje, że produkt bę-
dzie użytkowany przez wiele lat zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 Zastosowania:
• dachy
• fasady
• obróbki blacharskie
• ekrany akustyczne
• systemy rynnowe
• sufity i ściany wewnętrzne

Wybierając powłokę organiczną dla produktów i projektów budowlanych, 
należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: przewidywany okres użytkowania 
budynku, lokalne warunki atmosferyczne oraz inne możliwe wymagania 
specjalne. W oparciu o te trzy czynniki SSAB opracowało paletę produk-
tów, która gwarantuje odpowiednią powłokę dla każdych potrzeb, speł-
niającą standardy klientów w zakresie trwałości i wyglądu. 

Czynniki środowiskowe należą do najważniejszych, które należy rozważyć przy wyborze produktu 
powlekanego organicznie. Powłoka narażona będzie na promieniowanie ultrafioletowe (UV), które 
stopniowo zmieni skład chemiczny farby. Z upływem czasu powłoka będzie płowieć i straci część 
połysku, a jej odporność na korozję zmniejszy się. Dodatkowo wilgotność, ciepło, zanieczyszczenie 
powietrza i różne związki chemiczne będą negatywnie oddziaływać na powłokę.
Poszczególne powłoki organiczne różnie reagują na odmienne warunki atmosferyczne. Dlatego też 
wpływ klimatu powinien stanowić jedno z głównych kryteriów przy wyborze właściwej powłoki. Pow-
lekane organicznie arkusze stali mogą być stosowane w kategoriach korozyjności C1 do C3, a w kate-
goriach C4 i C5-I/M ich odpowiedniość powinna być określana indywidualnie dla każdego przypadku. 

Kategoria 
korozyjności Typowe środowisko Wewnątrz

C1
bardzo mała

- Ogrzewane budynki o czystej atmosferze, 
np. biura, sklepy, szkoły, hotele.

C2
mała

Środowiska o niskim poziomie 
zanieczyszczeń. Głównie obszary 
wiejskie.

Nieogrzewane budynki, w których może 
pojawiać się kondensacja, np. magazyny, 
hale sportowe.

C3
umiarkowana

Środowiska miejskie i przemysłowe. 
Średnie zanieczyszczenie dwutlenkiem 
siarki. Obszary przybrzeżne o niskim 
zasoleniu.

Pomieszczenia produkcyjne o dużej 
wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu 
powietrza, np. zakłady spożywcze, 
pralnie, browary, mleczarnie. 

C4
duża

Środowiska przemysłowe o średnim 
zasoleniu.

Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie 
remontowe.

C5-I
bardzo duża

(przemysłowa)

Środowiska przemysłowe o dużej 
wilgotności i agresywnej atmosferze.

Budynki lub obszary o prawie ciągłej 
kondensacji i dużym stopniu 
zanieczyszczenia.

C5-M
bardzo duża

(morska)

Obszary przybrzeżne i nadmorskie 
o dużym zasoleniu.

Budynki lub obszary o prawie ciągłej 
kondensacji i dużym stopniu 
zanieczyszczenia.

Korozja atmosferyczna określana jest w normie dotyczącej odporności konstrukcji stalowych na 
korozję dzięki ochronnym systemom powłok malarskich

Kategorie korozyjności (EN ISO 12944-2:1998)

POWŁOKI
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powinny zachowywać swoje parametry przez 
cały czas eksploatacji budynku i wymagają mini-
malnych nakładów konserwacyjnych. Orientacyj-
ne czasy użytkowania różnych typów budynków 
przedstawiono w normie  EN 1990.
Dla najbardziej powszechnych domów przewidy-
wany czas użytkowania wynosi 50 lat – można go 

osiągnąć dzięki najbardziej trwałym powłokom 
PVDF i Pural. W przypadku budynków rolniczych 
i podobnych czas eksploatacji mieści się w prze-
dziale 15-30 lat, co pozwala na wybór powłoki 
z większej liczby dostępnych opcji.

Klasa Czas użytkowania 
w latach Przykłady

1 10 Konstrukcje tymczasowe1

2 10 – 25 Wymienne elementy konstrukcyjne

3 15 – 30 Budynki rolnicze i podobne

4 50 Budynki mieszkaniowe i pozostałe konstrukcje standardowe

5 100 Budynki zabytkowe i pozostałe projekty na lądzie i wodzie

Przewidywany czas użytkowania budynku (EN 1990:2006)

1 Konstrukcje lub ich części, które mogą być rozmontowane do ponownego użytku nie są uważane za tymczasowe.

Dachy
Na dachach ekspozycja na promieniowanie UV 
jest większa niż w przypadku innych powierzchni 
budynku. Powłoka musi cechować się dobrą od-
pornością na korozję, gdyż stojąca woda i mokre 
zanieczyszczenia nieustannie oddziałują na po-
wierzchnię dachu. Dodatkowo śnieg, lód i ludzie 
pracujący na dachu ścierają powierzchnię i dlate-
go powłoka musi charakteryzować się też bardzo 
dobrą odpornością na ścieranie. Arkusze blachy 
dachowej przeznaczone do blach na rąbek stoją-
cy muszą też być podatne na formowanie, a po-
włoka musi tolerować formowanie przy użyciu 
ręcznych narzędzi.

Fasady
Jeśli chodzi o fasady, najważniejsze jest to, że mu-
szą zachować dobry wygląd przez wiele lat. Moż-
na to osiągnąć, wybierając powłokę organiczną, 
która jest łatwa w czyszczeniu i bardzo odporna 
na plamy. 

Obróbki blacharskie
Obróbki stanowią zazwyczaj część widocznych 
fasad lub dachów i oczekuje się od nich, że pozo-
staną czyste i atrakcyjne wizualnie przez dziesiąt-
ki lat. Oprócz tego właściwie dobrana powłoka 
powinna być łatwa w formowaniu i odporna na 
ścieranie.

Systemy rynnowe
Ze względu na wpływ stojącej wody i zanieczysz-
czeń, rynny i rury spustowe muszą cechować się 
doskonałą odpornością na korozję i zarysowania. 
Aby to osiągnąć, arkusze stali muszą być powle-
kane po obu stronach.

Sufity i ściany wewnętrzne
Wewnętrzne powierzchnie budynków powinny 
być łatwe do czyszczenia oraz odporne na plamy.

Powłoki organiczne 
zachowują swoje własności 
techniczne i estetyczne 
przez długi okres. 

Czas użytkowania budynków Powłoki

Specjalne wymagania dla 
komponentów budowlanych
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Powlekane organicznie stale wykorzystywane są jako materiał 
budowlany w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych 
i poddane działaniu szerokiego zakresu czynników środowi-

skowych. Wymagania dotyczące odporności komponentów bu-
dowlanych na promieniowanie UV i ścieranie mogą się znacznie 
różnić w zależności od warunków lokalnych. Konkretne wyma-
gania wobec powłoki narzuca przewidywany okres użytkowania 
budynku. Aby spełnić zmieniające się kryteria, opracowano różne 
rodzaje powłok organicznych. Jeśli powłoka jest dobrana właści-
wie, powierzchnia spełni zakładane dla niej kryteria.

Powłoki GreenCoat Hiarc (powłoki z polifluorku winylidenu) są 
unikalne, jeśli chodzi o odporność na wysokie i niskie tempera-
tury, jak również na warunki atmosferyczne i chemikalia. Spe-
cjalne własności powłoki GreenCoat Hiarc bazują na połączeniu 
pigmentów nieorganicznych oraz molekularnej struktury farby, 
które zapewnia dużą trwałość koloru. GreenCoat Hiarc HB (High 
Build) posiada wyjątkowo grubą warstwę podkładu, która zawie-
ra pigmenty antykorozyjne. Powłoka jest odpowiednia nawet dla 
najtrudniejszych warunków. Jeśli poszukujesz najlepszej możliwej 
powłoki dla swojej elewacji, wybierz GreenCoat Hiarc.

Poliuretanowe powłoki GreenCoat Pural i Pural Mat, a także po-
włoki PLX opracowano przede wszystkim dla dachów. Dzięki połą-

czeniu pigmentów nieorganicznych i dobrego składu chemiczne-
go, powłoki zaprojektowano z myślą o odporności na ekstremalne 
zmiany temperatur oraz znakomitej odporności na promienio-
wanie UV i płowienie koloru. Gruba powłoka GreenCoat Pural 
cechuje się doskonałą formowalnością, a przy tym wyjątkową 
odpornością na korozję. Podatność na formowanie i odporność 
na zarysowania są efektem zastosowania cząsteczek poliamidu 
w mieszance farby. Powłoka GreenCoat Pural jest zdecydowanie 
najlepszą opcją dla rozwiązań dachowych.

Powłoki GreenCoat Crown, GreenCoat Pro i Mica produkowane są 
przy użyciu najnowszej technologii powlekania BT. Dzięki małemu 
połyskowi i fakturowanej powierzchni, powłoki te znakomicie od-
powiadają trendom i stylom współczesnej architektury. Ze wzglę-
du na doskonałą formowalność głównym obszarem zastosowań 
tych powłok są blachy dachowe dla nowych i remontowanych bu-
dynków, takich jak wolno stojące domy jednorodzinne czy domki 
letniskowe. 

Powłoki poliestrowe posiadają wystarczające własności mecha-
niczne i odporność na warunki atmosferyczne. Są przystępne 
cenowo, dlatego rekomenduje się je do zastosowań o krótkim 
okresie użytkowania. Poliester stanowi dobrą alternatywę dla 
zastosowań wewnętrznych w warunkach suchych.

Ze względu na to, że kategorie korozyjności C4 i C5-I/M są ekstremalnie wymagające, SSAB może zaoferować tylko specjalną 
ograniczoną gwarancję w ramach oddzielnej umowy – proszę skontaktować się z działem wsparcia technicznego SSAB.   

Gwarancja Dachy
EN12944-2 Pural Crown BT GC Pro BT Mica BT Hiarc max Hiarc Poliester

Lata
C2 20 15 20 20 25 25 10

C3 20 15 20 20 25 25 10

Lata
C4 do 10 do 10

C5

Powłoki dla dachów i fasad

 Kryteria wyboru 

powłok organicznych
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Blachy na rąbek stojący to technika, dzięki której architekci i dekarze mogą najpełniej wy-
korzystać swoją kreatywność i kunszt rzemiosła. Pokrycia te wykorzystują pełen potencjał 
zalet estetycznych stali powlekanych organicznie. Idealnie pasują do tradycyjnego otocze-

nia, ale stwarzają też architektom prawie nieograniczone możliwości tworzenia innowacyjnych 
i nowoczesnych rozwiązań. Wyjątkowo podatna na formowanie stal PLX w połączeniu z naszą 
powłoką o najwyższej jakości tworzy doskonały produkt.

Stale dla blach na rąbek stojący i akcesoriów są wyjątkowo podatne na formowanie, cynkowane 
ogniowo, powlekane. PLX jest gatunkiem stali dla pokryć na rąbek stojący. Nie ma praktycznie 
efektu sprężynowania, przez co pozwala uzyskać wysoką szczelność dachu. FAP to gatunek stali 
opracowany specjalnie dla akcesoriów. Materiał można formować – wytrzymuje on trudne wa-
runki zarówno w warsztacie, jak i na dachu.
Prace z obu gatunkami stali można wykonać w temperaturze do -15°C. Są one pokryte  
350 g/m2 warstwą cynku.

Oznaczenie 
SSAB

Oznaczenie 
wg norm 
europejskich

Granica 
plastyczności, 
min. Re N/mm2

Wytrzymałość 
na rozciąganie, 
min. Rm N/mm2

Wydłużenie 
A80 % min

Powłoka cynku 
(g/m2)

PLX - 120 - 36 350

FAP DX52D+Z 140 270 26 350

 * BT – Bio-based Technology, rozwiązanie opatentowane przez SSAB

GreenCoat Pro BT GreenCoat Pural
Typ powłoki BT* PUR

Struktura powłoki fakturowana fakturowana

Połysk 40 i 10 40 i <5

Klasa odporności na promieniowanie UV RUV 3 RUV 4

Klasa odporności na korozję RC5 RC5

Formowalność znakomita znakomita

Odporność na zarysowania (N) 35 40

Produkty zalecane do blach na rąbek stojący

Powłoka kolorowa Hiarc została opracowana 
specjalnie dla elewacji. Powłoka wierzch-
nia jest twarda i dobrze znosi formowanie. 

Cechuje się również doskonałą odpornością na 
korozję, promieniowanie UV i łatwo utrzymać ją 
w czystości. Arkusze stalowe z powłokami orga-
nicznymi są produkowane zgodnie z normą EN 
10169.

Zastosowanie:
• elewacje
• ochronne obróbki blacharskie               

Właściwości
Powłoka kolorowa Hiarc została opracowana spe-
cjalnie dla elewacji, a powłoki Hiarc max do wy-
magających warunków korozyjnych. Hiarc mat 
stanowi doskonałą i elegancką powłokę struktu-
ralną o niskim połysku, przeznaczoną dla elewacji.

Kolory
Powłoka metaliczna Hiarc zmienia wygląd 
w zależności od kąta, pod jakim się na nią patrzy. 
W przypadku stosowania odcieni metalicznych, 
komponenty należy zawsze produkować i mon-
tować skierowane w tę samą stronę. Obrócenie 
blach o 90° lub 180° spowoduje różnice w od-
bijaniu światła, które będą sprawiały wrażenie 
różnych odcieni koloru. Kierunek produkcji jest 
oznaczony strzałkami na stronie spodniej.
Mogą wystąpić niewielkie różnice odcieni dla 
różnych partii produkcyjnych, dlatego nale-
ży upewnić się, że blaszana elewacja budynku 
pochodzi z tej samej partii. Jeśli w tym samym 
budynku mają zostać wykorzystane produkty 
z różnych partii produkcyjnych, należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby zapewnić spójność 
odcieni kolorów i wyglądu zewnętrznego.

Hiarc  Hiarc mat Hiarc max
Nominalna grubość powłoki μm 27 27 40 

Powłoka wierzchnia μm 20  20 20

Warstwa podkładowa μm 7 7 20 

Wzór powłoki gładka  wytłaczana gładka

Połysk, Gardner 60° 30-40 3-5 30-40

Najwyższa temperatura użytkowania °C 110 110  110

Najniższa temperatura użytkowania °C 60 60 60

Najniższa temperatura formowania °C 10 10 10

Min. dopuszczalny promień gięcia  1 x gr. ark. 1 x gr. ark. 1 x gr. ark

Klasyfikacja ogniowa EN 135011 A1 s1 d0  A1 s1 d0  A1 s1 d0

Współczynnik UV RUV 4 RUV 4 RUV 4

Klasa korozyjności RC4 RC4 RC5

Odporność na zarysowania ≥ 3000 g  ≥ 3000 g ≥ 3600 g

Odporność na plamy znakomita znakomita znakomita

 Blachy 
na rąbek stojący PLX

Powłoka Hiarc 
do zastosowań zewnętrznych

2524



Wybrane obiekty referencyjne
Kasetony 
Liberta

Bory Mall, Bratysława, Słowacja

Kinoteatr, Kwidzyn, Polska

Swoboda Stamping, Słowacja

CH Fryda, Słowacja

ADS Lubina, Słowacja

Panele 
Lamella

Maritime Centre Velame, Finlandia

Muzeum Pamięci, Palmiry, Polska

Ruukki, Oborniki, Polska

Blachy elewacyjne 
Design

Kilon Health Centre, Finlandia

Wood Mizer, Koło, Polska

Sushi Tokyo, Poznań, Polska

Blachy płaskie 
Cor-Ten

Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, Polska

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Galeria Zone, Lublin, Polska

Płyty 
warstwowe

Malmö Arena, Malmö, Szwecja

DB Schenker, Nurmijarvi, Finlandia

Ruukki, Oborniki, Polska

Ruukki, Oborniki, Polska

Elementy 
małej architektury
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Dariusz Kliszczyk
+48 502 190 907
dariusz.kliszczyk@ruukki.com

Arkadiusz Krześniak
+48 502 190 898
arkadiusz.krzesniak@ruukki.com

SSAB Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15
55-020 Żórawina

Anna Dziadkiewicz 
+48 502 447 001

Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów

www.ssab.pl
www.ruukki.pl

www.ruukki.pl/corten
www.ssab.pl/greencoat

SSAB produkuje komponenty dla budownictwa od ponad 50 lat i jest pionierem w zakresie produktów pow-
lekanych organicznie. Większość produktów GreenCoat zawiera powłokę z technologią BT (Bio-based Techno-
logy), w której znaczna część tradycyjnych związków kopalnych zastąpiona została komponentem organicznym 
w postaci oleju rzepakowego. To unikalne, opatentowane przez SSAB rozwiązanie w dużym stopniu zmniejsza 
negatywny wpływ produktów GreenCoat na środowisko.
SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. SSAB oferuje produkty i usługi 
o wartości dodanej opracowane w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze 
i bardziej proekologiczne rozwiązania. SSAB zatrudnia pracowników w ponad 50 krajach i ma zakłady produk-
cyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych.

Ruukki Construction jest częścią koncernu SSAB. To europejski dostawca energooszczędnych rozwią-
zań budowlanych, takich jak wysokiej jakości stale powlekane organicznie i najbardziej ekologiczne na rynku 
oferty dla dachów, fasad i systemów rynnowych.

GreenCoat to marka firmy SSAB zawierająca innowacyjne, powlekane organicznie stale dla budownictwa. 
Jako najbardziej ekologiczna i wszechstronna oferta produktów w postaci wysokiej jakości stali powlekanych 
organicznie przeznaczonych do zewnętrznych zastosowań budowlanych, GreenCoat proponuje wiele korzyści:
• duża twałość koloru i wykończenia w każdych warunkach atmosferycznych
•  przyjazne dla środowiska powłoki (większość produktów zawiera powłokę z technologią BT)
• skandynawskiej jakości stal
•  łatwa formowalność – dla niektórych produktów nawet w temperaturach poniżej O°C
• niska masa
• szeroka oferta kolorów
• gwarantowana funkcjonalność

Narzędzia do projektowania do pobrania w zakładce na stronie:

www.ruukki.pl/liberta-corten-600
www.ruukki.pl/liberta-corten-700
www.ruukki.pl/plyty


