EKSTREMALIAI ATSPARUS STOGAS!
Dėl išskirtinių SUPERIOR HB stogo dangos savybių ši danga puikiai tinka naudoti tiek
individualiems namams, tiek pramoniniams objektams. Be to SUPERIOR HB stogo danga
tinka naudoti kaip sienų ir kondicionavimo, šildymo bei vėdinimo sistemų korpusų
apdailos medžiaga.

Bendrovės

BLACHOTRAPEZ

stogų

dangos

su

nauja

SUPERIOR HB danga – tai puikus sprendimas tiems, kurie
didžiausią dėmesį teikia aukščiausiai stogo dangos kokybei

Nauja danga,

ir atsparumui. SUPERIOR HB stogo danga užtikrins ilgametę
patikimą kiekvieno stogo apsaugą ir leis džiaugtis patrauklia

siūloma išskirtinėmis prekybos teisėmis !

stogo išvaizda.

SUPERIOR HB produktai išbandyti sudėtingiausiomis sąlygomis, o bandymų rezultatai parodo, kad ši medžiaga pasižymi
išskirtiniu patvarumu, yra atspari įbrėžimams ir korozijai. Dažų danga buvo sukurta bendradarbiaujant su Švedijos chemijos
koncernu Akzo Nobel, vadovaujantis saugos norma EC 1907/2006. Tanki sutvirtinančių dažų gyslelių raizgynė poliesterio
granulėse su akrilo priedu suteikia dangai atsparumą, analogišką storiausių ir brangiausių dangų atsparumui.
Pagrindinis bruožas, skiriantis dangą SUPERIOR HB nuo įprastinės poliesterinės dangos, yra vizuali dangos
SUPERIOR HB išvaizda.
SUPERIOR HB – tai puiki alternatyva lygiam poliesteriniam paviršiui. Akrilo priedo dėka dangos struktūra yra šiek tiek grūdėta
ir atspindi šviesą kaičiuoju efektu. Be to, akrilo priedas sukietina dažų sluoksnį, todėl produktas yra itin atsparus įbrėžimams.
SUPERIOR HB 50 µm suteikiama 15 metų garantija C4 agresyvios aplinkos poveikio sąlygomis ir 30 metų garantija C1-C3
kategorijų aplinkos sąlygomis.

Superior HB

Poliester Standard

Blizgumas [Gardner 60o]

40 GU

Blizgumas [Gardner 60o]

> 20 ≤ 40 GU

Atsparumas korozijai

RC4

Atsparumas korozijai

RC3

Druskų kameros bandymas

700 godzin

Druskų kameros bandymas

360 godzin

Atsparumo UV spinduliams kategorija

RUV4 [2000 godzin]

Atsparumo UV spinduliams kategorija

RUV2 [2000 godzin]

Garantija

iki 30 metų aplinkos vidutinio sunkumo

Garantija

iki 30 metų aplinkos vidutinio sunkumo

15 metų agresyvus

Storis

4

Superior HB

50 µm

15 metų agresyvus

Storis

25 µm

Inovacinė technologija
NEPRIEKAIŠTINGAS PASIRINKIMAS!
Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a
34-700 Rabka- Zdrój

Superior HB
Nauja danga, siūloma išskirtinėmis
prekybos teisėmis

BLACHOTRAPEZ siūlo šių spalvų skardą su SUPERIOR HB danga:

Išskirtinė apsauga
Danga SUPERIOR HB užtikrina patikimą apsaugą nuo vėjo ir kitų atmosferos
veiksnių poveikio. Be to, ši danga teikia antikorozinę apsaugą. Danga
pasižymi ne tik stabilia spalva ir atsparumu mechaniniams pažeidimams,
bet ir išskirtiniu blizgumu, suteikiančiu dangai itin patrauklią išvaizdą, be
to, šią dangą nesudėtinga prižiūrėti.

BLIZGUMAS PREMIUM - SPALVYNAS

SUPERIOR HB
( RAL 8004)
šviesi plytinė

Plieninės SUPERIOR HB dangos dažų sluoksnio storis yra 50
mikronų, todėl šią dangą yra lengviau formuoti ir išlenkti.
Be to, produktas yra atspraus įbrėžimams, o jam gaminti
naudojama skarda , kurios cinko dangos masė 275 g/m2,
užtikrinanti nepriekaištingą atsparumą korozijai.

( RAL 9005)
juoda

( RAL 8019)
tamsiai ruda

Specialios paskirties dangos
Skardos su SUPERIOR HB danga savybės
išskirtinis atsparumas įbrėžimams – 50 mikronų dažų
sluoksnio storis

( RAL 7024)
grafito pilkumo

( RAL 3009)
vyšnia

atsparumas korozijai – skarda, kurios cinko dangos masė
275 g/m2
didelis atsparumas UV spinduliuotei – spalva išlieka
nepakitusi ilgus metus! Puikiai tinka naudoti intensyvių
saulės ir UV spindulių veikiamose objektų zonose
puiki deformavimosi geba – ideali skarda čerpėms
profiliuoti
grūdėtos struktūros danga – papildomos techninės ir
dekoratyvinės savybės

Po ilgo pasiruošimo laikotarpio bendradarbiaujant su vienu iš pagrindinių mūsų tiekėjų
– amerikiečių koncernu US Steel – stogo dangų Blachotrapez asortimentas pasipildė dar
vienu PREMIUM klasės produktu – danga SUPERIOR HB, skirta ekstremaliomis sąlygomis
eksploatuojamiems stogams. Virš 40 metų patirtis stogo dangų srityje, išsami rinkos
poreikių analizė ir glaudus bendradarbiavimas su metalurgijos gamyklomis leido sukurti

puikiai tinka aplinkai, kurioje vyrauja didelė sieros
koncentracija, ir kuriai būdingas didelis druskingumas
(pajūrio, pramoniniai, taršos paveikti regionai)
apatinė pusė padengta dvigubu dažų sluoksniu
30 metų GARANTIJA!

išskirtinį dengto plieno produktą, skirtą naudoti pastatų išorėje, išskirtinio spalvos
stabilumo ir atsparumo korozijai reikalaujančiomis sąlygomis.
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