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OUTOKUMMUN DECO-KORISTEPINTA SAATAVILLA NYT MYÖS RUOSTUMATTOMAAN DUPLEX-

TERÄKSEEN  

Outokummulla on uusi ratkaisu projekteihin ja käyttökohteisiin alueilla, joilla korroosion riski on tavallista 

suurempi, ja Outokummun koristeellisia Deco-pintoja on nyt saatavilla ruostumattomaan Outokumpu Forta 

DX 2205 -duplex-teräkseen. Forta DX 2205 on osoittautunut kestäväksi materiaaliksi jopa lämpimien 

rannikkoalueiden käyttökohteisiin esimerkiksi Lähi-idässä. 

Viime vuosikymmenten aikana ruostumaton teräs on valittu useisiin maailman kauneimpiin maamerkkeihin, 

sillä siinä yhdistyvät kestävyys, korroosionkesto ja estetiikka. Ruostumattomista teräslajeista austeniittiset 

Outokumpu Supra 316 ja 316L ovat olleet suosituimmat valinnat arkkitehtuurikohteisiin, joissa on käytetty 

Deco-koristepintaa. Tietyissä olosuhteissa esimerkiksi lämpimässä rannikkoilmastossa, jossa sateita on 

vähän, ja tuulet kuljettavat mukanaan hiekkaa, materiaaliin kohdistuu kuitenkin korroosioriski, joka voi 

heikentää kohteen ulkonäköä ja mahdollisesti jopa sen kantavuutta pitkällä aikavälillä. Tällaisiin vaativiin 

kohteisiin Outokumpu Forta DX 2205 tarjoaa paremman korroosionkeston. Lisäksi se mahdollistaa 

ohuemmat levyt, jolloin kokonaispaino on pienempi. 

Outokummun tuotepäällikkö Jörn Teipel: “Outokumpu Supra 316/316L on erinomainen materiaali, joka on 

sopinut hyvin asiakkaidemme tarpeisiin eri puolilla maailmaa. Sitä on käytetty Outokummun Deco-

koristepinnalla tunnetuissa maamerkeissä kuten One World Trade Centerissä New Yorkissa Yhdysvalloissa, 

Birminghamin New Streetin rautatieasemalla Isossa-Britanniassa ja Ping An -finanssikeskuksessa 

Shenzhenissä Kiinassa. Haluamme kuitenkin aina löytää asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun ja 

sen vuoksi tartuimme haasteeseen löytää ratkaisu asiakkaidemme huoleen Deco-koristepintaisen teräksen 

käytöstä vaativammissa käyttökohteissa.” 

Huolellinen analyysi sekä lukuisat kokeet ja testit osoittavat, että erittäin kestävä teräslaji, hyvä 

pinnanlaatu ja säännöllinen puhdistus ovat välttämättömiä tällaisissa käyttökohteissa, mikäli teräspinta 

halutaan pitää moitteettomassa kunnossa.  

Teipel sanoo: ”Teräslaji ja pinnanlaatu ovat kaksi päätekijää, kun ruostumatonta terästä valitaan. Kun 

valitaan käyttökohteeseen oikea teräslaji ja pinta, materiaali voi osoittaa todellisen arvonsa ja elinkaari-

kustannukset ovat pienemmät, vähäisempien kunnossapitokustannusten ansiosta. Outokummun 

asiantuntijat auttavat ja neuvovat asiakasta tarvittaessa materiaalivalinnassa. Deco-koristepinta Forta DX 

2205 -teräksessä tuo asiakkaillemme varmuutta, kun he suunnittelevat maamerkkejä kaikkein 

vaativimpiin olosuhteisiin.”  
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Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, 

jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata 

vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa 

aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, 

korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 

ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
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