Granite
 Wood – drewniany odcień stali.
Wychodząc naprzeciw stale zmieniającemu się zapotrzebowaniu rynku na nowe wyroby i pod
nowe aplikacje, ArcelorMittal poszukuje wciąż nowatorskich rozwiązań. Zakład w Świętochłowicach
również dokłada wszelkich starań, aby produkowane przez nas wyroby odpowiadały gustom klientów i
były jednocześnie na światowym poziomie pod względem estetycznym i jakościowym.
Dużym sukcesem, jaki osiągnęliśmy w 2010r., było uruchomienie w naszym Zakładzie
produkcji powłok drewnopodobnych typu Granite® Wood, które przeznaczone są przede wszystkim
do produkcji okładzin ściennych i akcesoriów budowlanych. Powłoki te charakteryzują się bardzo
dobrą stabilnością koloru i wykończenia, a także wysoką odpornością na korozję i dzięki temu są
doskonałą alternatywą dla plastiku i blach pokrywanych folią PCW.
Duży wybór kolorów i deseni daje szerokie pole do popisu dla architektów i projektantów. Trwały,
czterowarstwowy system drewnopodobnych powłok nadaje budynkom zarówno nowoczesny i świeży
wygląd jak również znakomicie harmonizuje z tradycyjną fasadą. Bramy garażowe, podbitki, wiaty
ogrodowe, żaluzje, panele ścienne i akcesoria to tylko niektóre z wielu możliwych zastosowań tego
wyrobu.
Granite Wood można nabyć w dwóch deseniach: Palisander i Oak (dąb), które na tą chwilę
dostępne są w 3 kolorach: Golden (złoty), Anticato i Terracotta. Na specjalne zamówienie możemy
wykonać też blachę w innych wersjach kolorystycznych.
Granite Wood na podłożu ocynkowanym ogniowo z powłoką minimum Z225 objęty jest
Automatyczną Gwarancją. Dostępna jest również opcja z cynkiem Z200 – Access Wood.

Specyfikacja techniczna Granite® Wood
Grubość powłoki
Gatunki stali
Wymiary*
Połysk (Gardner 60°)
Odporność na pękanie
Odporność na korozję
(próba w komorze solnej)
Odporność UV

35 mikrometrów (4 warstwy)
S250GD÷S350GD
DX51D
Grubość: 0,5÷1 mm
Szerokość: 1250 mm
20 GU
≤2T
RC3 (360 godz.)
RUV4 - najwyższa kategoria

Gwarancja na połysk
>80%
2 lata
A1
Reakcja na ogień
* wymiary spoza zakresu podstawowego dostępne na specjale zamówienie

PRZYKŁADOWE WZORY GRANITE® WOOD:

GraniteWood Palisander Terracotta

GraniteWood Oak Anticato

Granite Wood Palisander Golden

GraniteWood Oak Red

