Nowy GreenCoat Crown BT o ekologicznym charakterze i dużej
trwałości koloru
Mając na uwadze globalne zapotrzebowanie na materiały budowlane zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a
jednocześnie zapewniające większą wydajność, SSAB wprowadza GreenCoat Crown BT oferujący długi okres użytkowania i dużą
trwałość koloru dla dachów i blach dachówkowych. Zawierający powłokę wykonaną z ekologicznego szwedzkiego oleju
rzepakowego, ten nowy produkt stanowi część gamy wysokojakościowych produktów stalowych GreenCoat®, która jest obecnie
najbardziej przyjaznym dla środowiska wyborem powlekanych organicznie stali dla branży budowlanej.
Poddawany wszechstronnym próbom i badaniom GreenCoat Crown BT
został opracowany, aby zapewnić odporność na najtrudniejsze warunki
atmosferyczne oraz dużą trwałość koloru w dachach modułowych i
blachach dachówkowych, jak również w płytach warstwowych i
okładzinach elewacyjnych.
GreenCoat Crown BT łączy w sobie dobre własności techniczne, takie
jak odporność na promieniowanie UV (Ruv3) i korozję (RC4) z
ekologiczną, bazującą na biotechnologii (BT) powłoką, w której znaczna
ilość związków ropopochodnych została zastąpiona szwedzkim olejem
rzepakowym. Efektem takiego połączenia jest wydajny i funkcjonalny,
łatwy w formowaniu i utrzymaniu produkt budowlany o znakomitej
powtarzalności koloru w każdej dostawie - w przypadku matowego
wykończenia optymalnego dla dachów modułowych.
GreenCoat Crown BT, podobnie jak wszystkie powlekane organicznie
produkty SSAB, spełnia wymagania aktualnego rozporządzenia REACH i
jest całkowicie pozbawiony chromianów. Dodatkowo, stal jest w 100%
przetwarzalna.
Nowoczesne trendy budowlane
Aktualne statystyki dotyczące budownictwa pokazują na rosnące zapotrzebowanie na materiały budowlane zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na te nowoczesne trendy budowlane i ich coraz większą popularność na całym świecie, GreenCoat
Crown BT oferuje teraz wykonawcom bezkonkurencyjną jakość w tym zakresie.
„Zrównoważony rozwój nie jest już wyborem wśród architektów i wykonawców. Dzięki naszym wysokojakościowym, powlekanym organicznie
stalom GreenCoat®, oferujemy branży budowlanej najbardziej przyjazne dla środowiska produkty o znakomitych własnościach technicznych,”
mówi Olavi Huhtala, Executive Vice President SSAB Europe w Grupie SSAB.
Opracowany wspólnie z partnerami
GreenCoat Crown BT to efekt rozległej współpracy w obszarze rozwoju produktu z uwzględnieniem opinii konsumentów, wyników badań oraz
doświadczeń naszych partnerów. Rezultatem końcowym jest produkt stanowiący połączenie wysokiej wydajności i dbałości o bardziej
ekologiczne otoczenie.
„Jesteśmy dumni, że wiodący producenci materiałów dachowych tacy jak Ruukki Construction, Budmat, Bratex Dachy i inne polskie firmy
stosują naszą powlekaną organicznie stal w swoich produktach,” mówi Przemysław Beciński, Area Sales Manager SSAB Europe w Polsce.
GreenCoat Crown BT dostępny jest z regularnym połyskiem lub w wykończeniu matowym. Delikatnie wytłaczana powierzchnia odpowiada
nowoczesnym trendom architektonicznym, a szeroka oferta kolorystyczna inspirowana skandynawskim krajobrazem została opracowana w
oparciu o życzenia wiodących architektów i wykonawców.
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GreenCoat Crown BT zachowuje swój oryginalny kolor przez wiele lat, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych i wystawieniu na
promieniowanie UV.
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SSAB jest firmą stalową z siedzibami w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych. SSAB oferuje produkty i usługi o wartości dodanej opracowane
w ścisłej współpracy z klientami, tworząc w ten sposób mocniejsze, lżejsze i bardziej proekologiczne rozwiązania. SSAB zatrudnia pracowników w
ponad 50 krajach. SSAB ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Finlandii i Stanach Zjednoczonych. Spółka SSAB jest notowana na giełdzie
NASDAQ OMX Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie NASDAQ OMX w Helsinkach. www.ssab.com.

