
SSAB – den eneste godkendte COR-TEN®-producent i europa
Med SSAB Weathering og COR-TEN® er det muligt, at skabe et visuelt udtryk af rustent stål uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette
korrosionstræge stål, produceret af SSAB, bliver stadig mere populært verden over på grund af den patinerede og rustne overflade. SSAB er
det eneste stålværk i Europa med licens til at producere COR-TEN®

På trods af den patinerede og rustne overflade er det korrosionstræge stål modstandsdygtigt i alle vejrforhold. Anvendelsen af kobber, krom,
nikkel eller fosfor giver stålet en selvbeskyttende, oxideret overflade. Dette betyder, at tag- og facadebeklædning er næsten
vedligeholdelsesfri, og det eliminerer omkostningerne til maling.  

”Sammenlignet med traditionelt stål kan man opnå en reduktion af de samlede omkostninger påhelt op til 15-20 procent,” siger Jan Meier. 

Bredeste program af korrosionstræge stål 
SSAB Weathering-stål og COR-TEN® anvendes ofte i industrielle applikationer, som eksempelvis skorstene, på grund af stålets enestående
evne til at modstå høje temperaturer og svovlholdige miljøer. Stålet er blevet meget populært blandt arkitekter og designere, fordi det kan
skabe spændende overfladesærpræg. 

SSAB Weathering og COR-TEN® fås som plader, rør og profiler med en flydespænding på op til 960 MPa. Produktprogrammet omfatter
varmvalsede kvartoplader samt varmvalsede og koldvalsede båndplader og coils, rør og profiler. Flere af produkterne i vores program har
mekaniske egenskaber, der er bedre end EN 10025-5- og ASTM-standarderne. De snævre tolerancer, vi arbejder med, garanterer ensartede
resultater i kundernes produktion, omkostningsbesparelser og øget produktivitet. Vores ensartede stålkvalitet sikrer en effektiv produktion og
et slutprodukt med fremragende kvalitet og vejrbestandighed.

Stålet har uovertrufne formnings-, maskinbearbejdnings- og svejseegenskaber.  



Stålet har uovertrufne formnings-, maskinbearbejdnings- og svejseegenskaber.  

SSAB Weathering-stål kan bestilles direkte fra stålværket.
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Jan Meier, Country manager Denmark, jan.meier@ssab.com, telefon: +45 40382073

SSAB er en stålvirksomhed baseret i Norden og USA. SSAB markedsfører forædlede produkter og tjenesteydelser og arbejder tæt sammen
med sine kunder for en stærkere, lettere og mere bæredygtig verden. SSAB har medarbejdere i mere end 50 lande. SSAB har
produktionsanlæg i Sverige, Finland og USA. SSAB er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm og sideløbende noteret på
NASDAQ OMX i Helsinki. www.ssab.com


