
SZÍNTARTÓSSÁG
A kПzúzalékos borítás kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak,
színét teljes élettartama alatt megПrzi a 800 °C-on 
történП égetési eljárásnak köszönhetПen.

Blachostone-szellПzП elem
hosszúság: 0.4 m
szélesség: 0.4 m

Blachostone-trapéz gerincelem 
hosszúság: 2 m
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ROZSDAMENTES
Az alumínium + cink horganyzás elПnyeinek köszönhetПen 
az acélmag kiemelkedП korrózió elleni védelemmel rendelkezik, 
egyesítve az alumínium rozsdamentességét és a cink védПképességét.
Az alucink bevonat a Blachostone SHAKE mindkét oldalán 
megtalálható. 

55% Alumínium – korrózióálló

43.4% Cinc- korrózióálló, katódos védelmet ad
a vágott széleknek és a karcolásoknak 

1.6% Szilícium – javítja a korrózióálló réteg és a fém
közötti kötést

KIMAGASLÓ ESZTÉTIKA
Formavilágának köszönhetПen még masszívabb fedés érhetП el.
Stílusa eleganciát és kiffinomultságot sugall a tetПn.

HANGTALAN
TöbbrétegЬ, érdes felülete magas zajelnyelési képességgel 
rendelkezik. Hangtalan marad az esП, jégesП közben is. 

ROZSDAMENTES
Az alucink bevonat egyesíti az alumínium rozsdamentességét 
és a cink védПképességét,ezzel növelve mindkét anyag  elПnyeit.

TδZÁLLÓ
Az acél tetПk "A" kategóriás tЬzvédelmi besorolással rendelkeznek.
Mivel kiválóan ellenállnak a tЬznek, nem vesznek részt az égés, 
valamint a füst képzésében.

TÖBBRÉTEGδ FELÉPÍTÉS
Az alapjául szolgáló acéllemez kiváló minПségЬ természetes 
kПzúzalék borítást kapott a tartósság érdekében. Az akril réteg 
védelmet nyújt a nedvesség, a por és az idПjárás viszontagságai 
ellen, meggátolja a mohák, gombák képzПdését a felületen.

MδSZAKI PARAMÉTEREK
Méretek: 420 x 1175 mm
Súly: 2,7 kg / modul
Négyzetméter 
szükséglet: 2,5 darab / m2

50 ÉV GARANCIA
A kПzúzalékos fémzsindelyre vállalt jótállás 50 év,
valós élettartama azonban ennél jóval több!

Az anyag szerekezete
1. 0.45 mm-es acéllemez
Alap, amely tartósságot és merevséget 
biztosít.
2. Alumínium-cink védПréteg (150 g/m2)
Magas korrózió elleni védelemet ad.
3. Akril alapozó
  Tovább erПsíti a korrózióval szembeni 
védelmet.
4. Akril ragasztó
Feladata a kПzúzalék szilárd rögzítése.
5. Természetes bazalt granulátum
Természetes megjelenést, idПjárással 
szembeni védelmet és hangelnyelést 
bizbiztosít.
6. Akril lakk
Védelmet nyújt a nedvesség, a por 
és az idПjárás viszontagságai ellen.

Blachostone-oromszegély
hosszúság: 2 m


