
POWIERZCHNIE  
Różnorodność bezpośrednio od producenta
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*   Na podaną trwałość powierzchni mogą wpływać lokalne warunki (morskie powietrze, zakłady przemysłowe itp.)
** Dodatkowo do odpowiedniego cynkowania

Powierzchnia Grubość powłoki Ø - trwałość*

DURAVIS® ** 160 µm  min. 20 lat 

Stal szlachetna ----------- min. 30 lat

Ocynk ogniowy ok. 55 µm min. 30 lat

Ocynk metodą Sendzimira ok. 10 – 20 µm  do 20 lat

Ocynk galwaniczny, pasywacja żółta ok. 4 – 8 µm  do 10 lat

Powierzchnia malowana kataforetycznie KTL ok. 18 – 25 µm  do 10 lat

Ocynk galwaniczny, pasywacja niebieska ok. 4 – 8 µm  do 3 lat

WŁAŚCIWOŚCI 
POWIERZCHNI
Wartości wskaźników różnych powierzchni w GAH-Alberts



DURAVIS® – POWIERZCHNIE W 3 MODNYCH KOLORACH

czarny diament

rdzawy brąz

beż perłowy WYSOKA JAKOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

    ocynkowana powierzchnia z podwójną powłoką

    kolor odpowiedni do każdego projektu

    idealne do użytku na zewnątrz

    dla obszarów z ważnym aspektem wizualnym

*  Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie www.gah.de

 20 lat
Gwarancji



*  Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie www.gah.de *  Na podaną trwałość powierzchni mogą wpływać lokalne warunki (morskie powietrze, zakłady przemysłowe itp.)

Trwałość* do 20 lat

Trwałość* 30 lat

Trwałość* 30 lat

  STAL SZLACHETNA

    do użytku wewnątrz i na zewnątrz

  OCYNK OGNIOWY

    zanurzane w kąpieli cynkowej

     do użytku na zewnątrz

  OCYNK METODĄ  
SENDZIMIRA

    ocynkowany surowiec

     do użytku wewnątrz i na osłoniętych  

zewnętrznych konstrukcjach



*  Na podaną trwałość powierzchni mogą wpływać lokalne warunki (morskie powietrze, zakłady przemysłowe itp.)

  OCYNK GALWANICZNY,  
PASYWACJA ŻÓŁTA

   pasuje kolorystycznie do drewna

    do użytku wewnątrz i na zewnątrz

  POWIERZCHNIA  
MALOWANA  
KATAFORETYCZNIE KTL

   kataforetycznie nałożony czarny lakier

   do użytku wewnątrz i na zewnątrz

   OCYNK GALWANICZNY, 
PASYWACJA NIEBIESKA

   pasuje optycznie do białych powierzchni

   zalecany do użytku wewnątrz

Trwałość* do 3 lat

Trwałość* do 10 lat

Trwałość* do 10 lat
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Gust. Alberts GmbH & Co. KG
Blumenthal 2
D-58849 Herscheid

) +48 ( 0 )61 29 70 127
7 +48 ( 0 )61 29 70 123

info@gah.de
www.alberts.pl

Możliwość zmian i pomyłek zastrzeżona.

przedstawione przez:


