Ett brett sortiment kulörer
®
för GreenCoat -produkter

Att välja rätt GreenCoat®-produkt är enkelt!
GreenCoat® är SSABs nya varumärke för innovativa, miljövänliga
färgbelagda stållösningar för byggindustrin. Som en av de grönaste
produktportföljerna för färgbelagda tak, fasad och regnvattensystem
erbjuder GreenCoat® ett av de mest heltäckande sortimenten i
hela byggindustrin. GreenCoat® ger många tydliga fördelar.
De flesta GreenCoat®-produkter har en biobaserad beläggning
där en stor del av de traditionella fossila oljorna har ersatts med

svensk rapsolja. De patenterade biobaserad beläggningarna
medför inte bara miljöfördelar, utan även bättre prestanda.
Nedan hittar du rätt GreenCoat®-produkt för din tillämpning.
GreenCoat®-produkterna är miljömedvetna, UV-resistenta (upp
till RUV5), energieffektiva och reptåliga, har god formbarhet och
en färgbeständighet som varar i många år.

Produkterbjudande - Tak
NATURA
Bio-baserad färgbeläggning tillverkad av svensk
rapsolja (BT).

ENERGIEFFEKTIVT
Reflekterar solljus och sänker energibehoven
för kylning inomhus.

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

GreenCoat Cool

KULÖR REPETERBARHET
De högsta toleranserna för perfekt färgmatchning
från leverans till leverans.

FÖRBÄTTRAD FORMBARHET
Specialprodukter för plåtslagare/takläggare.

GreenCoat Crown BT

UTOMHUSBESTÄNDIGHET
Bästa kulör- och glansbeständighet år efter år.
GreenCoat Pro BT
GreenCoat Mica BT
GreenCoat Crown BT

GreenCoat PLX Pro BT
GreenCoat PLX Legacy

Natura: De här GreenCoat®-produkter har en biobaserad beläggning där en stor del av de traditionella fossila oljorna har ersatts med svensk rapsolja, vilket är unikt på marknaden. Detta är en unik, globalt
patenterad lösning från SSAB. Fördelarna är deras bevisat höga kvalitet kombinerat med en hållbar biobaserad färgbeläggning.
Energieffektivt: GreenCoat Cool ger byggnaden ett värmereflekterande yttre skal. Välj denna beläggning när du har en byggnad som behöver kylas.
Utomhus beständighet: Dessa GreenCoat®-produkter har vår längsta garanti för utomhus beständighet. De har visat sig hålla för decennier av hårt väder till och med i det tuffa nordiska klimatet.
Kulör repeterbarhet: Välj denna produkt när du behöver speciella och snäva färgtoleranser för din tillämpning. Modulära tak är en typisk produkttillämpning.
Förbättrad formbarhet: Produkter för skickliga plåtslagare som kräver material med hög formbarhet. Stålen i dessa produkter har utvecklats tillsammans med plåtslagare och går att forma för hand - ända ner
till -15 °C.

Produkterbjudande - Fasader
NATURA
Bio-baserad färgbeläggning tillverkad av svensk
rapsolja (BT).
GreenCoat Crown BT

UTOMHUSBESTÄNDIGHET
Bästa kulör- och glansbeständighet år efter år.
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max
GreenCoat Crown BT

KULÖR REPETERBARHET
De högsta toleranserna för perfekt färgmatchning
från leverans till leverans.
GreenCoat Hiarc
GreenCoat Hiarc Max

Natura: De här GreenCoat®-produkter har en biobaserad beläggning där en stor del av de traditionella fossila oljorna har ersatts med svensk rapsolja, vilket är unikt på marknaden. Detta är en unik, globalt
patenterad lösning från SSAB. Fördelarna är deras bevisat höga kvalitet kombinerat med en hållbar biobaserad färgbeläggning.
Utomhus Beständighet: Dessa GreenCoat®-produkter har vår längsta garanti för utomhus beständighet De har visat sig hålla för decennier av hårt väder till och med i det tuffa nordiska klimatet.
Kulör repeterbarhet: Välj dessa produkter när du behöver speciella och snäva färgtoleranser för din tillämpning. Förutom det breda kulörutbudet erbjuds dessa produkter även i metallicfärg och specialnyanser.

Produkterbjudande - Regnvattensystem
FÖRBÄTTRAD FORMBARHET
Mycket formbar med dubbelsidig beläggning.
GreenCoat RWS Pro BT
GreenCoat RWS Pro

Förbättrad formbarhet: GreenCoat RWS är mycket flexibel och
kan formas på olika sätt utan att beläggningen skadas. Det erbjuder
förbättrad beständighet och har utvecklats för högkvalitativa
regnvattensystem.

Ett brett sortiment kulörer
för GreenCoat®-produkter
Livfulla och beständiga – GreenCoat®-produkterna finns i en mängd olika kulörer. Detta dokument visar våra 28 ledande kulörer,
utvalda av arkitekter, byggare och partners. Alla är noggrant utvalda efter trender i bygg- och designbranschen.
Vi rekommenderar att du beställer ett GreenCoat®-kulörprov för korrekt färgåtergivning från: samples.greencoat@ssab.com.
Om du inte hittar färgen du letar efter finns det ett brett sortiment anpassade GreenCoat®-kulörer och -ytor. Nya kan tas fram
baserat på dina önskemål.

Nordic Night Black
RR33 / SS0015

Nordic White
RR1H3 / SS0020

Walnut Brown
RR32 / SS0387

Winter White
RR20 / SS0005

Chestnut Brown
RR887 / SS0435

Snow White
RR19 / SS0001

Hazelnut Brown
RR8H2 / SS0426

Limestone Grey
RR268 / SS0022

Acorn Brown
RR827 / SS0434
NUT
BROWNS

WINTERTIME
WHITES

NIGHTLY
BLACKS

Frost White
RR106 / SS0009

Cottage Red
RR29 / SS0758

Stone Grey
RR22 / SS0554

Brick Red
RR7F2 / SS0742

Rock Grey
RR237 / SS0061

Red Clay
RR7G3 / SS0762
EARTH
REDS

Pebble Grey
RR21 / SS0011

Anthracite Grey
RR2H8 / SS0087
COUNTRY
YELLOWS

Harvest Yellow
RR24 / SS0189

Mountain Grey
RR23 / SS0036

MINERAL
GREYS

Slate Grey
RR2H3 / SS0534

Silver Fir Green
RR5J3 / SS0975

Leaf Green
RR594 / SS0874

FOREST
GREENS

Pine Green
RR11 / SS0830

Lake Blue
RR35 / SS0558

WATER
BLUES

Ocean Blue
RR4F8 / SS0510

Metallic Silver
RR40 / SS0045

Metallic Dark Silver
RR41 / SS0044

METALLIC

Metallic Titanium
RR45

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter
och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa
en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige,
Finland och USA och har anställda i över 50 länder. www.ssab.com

GreenCoat® finns i

SSAB och dess dotterbolag har vinnlagt sig om att innehållet i denna publikation är korrekt. Vi tar dock inget
ansvar för felaktigheter eller för information som visar sig vara vilseledande. Förslag på eller beskrivningar av
användningsområden eller tillämpningar för produkter eller arbetsmetoder anges endast i informationssyfte. SSAB
och dess dotterbolag åtar sig inget ansvar i detta hänseende.
Ingen del av denna publikation får återges utan uttryckligt skriftligt medgivande av SSAB.
Denna broschyr har tryckts av ett Svanenmärkt tryckeri. Det innebär att företaget uppfyller stränga miljökrav och
har beviljats nordisk miljömärkning.

Nordisk miljömärkning av trycksaker, Licens nr. 341362

SSAB
781 84 Borlänge
Sverige
T +46 243 700 00
F +46 243 720 00
greencoat@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

ssab.se/GreenCoat

SSAB Europe Oy
Harvialantie 420
FI-13300 Tavastehus
Finland
T +358 20 59 11
F +358 20 59 25080
greencoat@ssab.com
samples.greencoat@ssab.com

Följ GreenCoat® på

570-se-GreenCoat-Ett brett utbud av kulörer-V3-2022. Confetti. Österbergs.

SSAB har tillverkat produkter för byggnadsindustrin i mer än 50 år och är en pionjär
och innovatör inom hållbara färgbelagda stålprodukter med svensk rapsolja i
beläggningen. Denna unika, patenterade lösning minskar avsevärt GreenCoat ® produkternas miljöavtryck och gör GreenCoat ® -sortimentet med färgbelagda
stålprodukter till marknadens grönaste utbud för tak, fasader och regnvattensystem.

