
TM

GRANITE® HDX

Granite© HDX je registrovaná ochranná známka společnosti ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA. Podrobné informace o 
výrobku jsou k dispozici na stránkách http://industry.arcelormittal.com

Plechy s povrchovou úpravou Granite© HDX
jsou prvotřídní výrobky značky Clara
Z technického a estetického hlediska je Granite© HDX  
nejlepší volba ze série Granite společnosti ArcelorMittal. 

Výhody:

• Na výrobky značky Clara z plechů s povrchovou úpravou 
Granite© HDX je poskytována záruka až v délce 30 let na 
korozi materiálu a až 15 let na stálost barvy v závislosti na 
okolním prostředí.
• Silný kovový podklad (Z275), který zabezpečuje vysokou 
odolnost vůči korozi a chrání místo řezu.
• Zrnitost způsobuje tvrdost povrchu a vynikající odolnost 
ulehčuje skladování a zpracování.

Použití:

Použití v exteriéru budov: 
• pro střešní krytiny a obklady stěn
Granite© HDX je řešení určené do agresivních a náročných 
prostředí:
• chladná a vlhká prostředí
• pobřežní oblasti (do 20 km od pobřeží)
• silně osluněné oblasti s vysokou hladinou UV záření
• průmyslové areály a znečištěná území
Materiál Granite© HDX dodává největší ocelářský koncern 
v Evropě – společnost ArcelorMittal.

parametr hodnota

Nominální tloušťka polyuretanového nátěru 55 µm

Lesk (Gardner 60°) 30 GU

Odolnost vůči korozi 
(test v solné komoře)

700 hodin (ISO 7253) / kategorie RC5
podle normy EN 10169 (nejlepší)

Odolnost proti vlhkosti (QCT) 1500 hodin (ISO 6270)

Kategorie odolnosti 
UV test (QUV)

2000 hodin (ISO 4892–3) / kategorie 
RUV4 podle normy EN 10169 (nejlepší)

Požární odolnost A1 podle normy EN 13501–1
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polyuretanová podkladová vrstva
s antikorozními vlastnostmi – 25 µm

ocelové jádro s povlakem Z275

spodní vrstva – 10 µm

vrstva vrchního povlaku polyuretanu
PUR Granite© HDX – tloušťka 30 µm

granule polyamidu

Granite® HDX

Granite® Deep matGranite® Standard


