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GreenCoat RWS de la SSAB - pentru sisteme 
pluviale durabile și sustenabile  
 
Pentru a veni în întâmpinarea cererii globale de materiale de construcții durabile și sustenabile, 
SSAB își mărește gama de produse de sisteme pluviale din oțel vopsit GreenCoat® prin 
introducerea produsului GreenCoat RWS Pural BT, cu un aspect mat deosebit. Acesta include un 
strat de acoperire pe bază de tehnologie bio (BT), realizat cu ulei de rapiță suedez în locul uleiurilor 
fosile, unic pe piață. 
 
Clima se schimbă. O ploaie obișnuită poate duce la precipitații de 10 mm într-o oră. Acest lucru adaugă până la 
1 tonă de apă pe un acoperiș de 100 mp, solicitând un sistem pluvial durabil, care să poată face față celor mai 
puternice furtuni cu un minimum de întreținere, având în același timp un aspect uimitor.   
 
Oțelurile vopsite GreenCoat RWS de la SSAB oferă aspect, calitate superioară și avntaje de mediu pentru orice 
sistem de streșini semirotunde și dreptunghiulare. Acestea sunt disponibile într-o gamă largă de aproape 40 de 
culori și pot fi combinate cu ușurință cu un acoperiș GreenCoat® pentru a asigura un aspect unitar al clădirii. 
 
Produsele GreenCoat RWS au un sistem de acoperire pe ambele părți, care oferă o protecție excelentă 
împotriva coroziunii (RC5) și uzurii mecanice, pentru a rezista chiar și celor mai dure condiții meteorologice. 
Acestea au, de asemenea, o mare flexibilitate și capacitate de formare, ceea ce le permite să fie formate practic 
în orice mod.  
 
Creat împreună cu partenerii 
 
Noul GreenCoat RWS Pural BT este rezultatul unei colaborări extinse în dezvoltarea produselor, care implică 
feedbackul clienților, observarea rezultatelor testelor și utilizarea expertizei partenerilor noștri.  
Oferă rezistență excelentă la coroziune (RC5), retenție a luciului și stabilitate a culorilor la cea mai înaltă clasă 
(Ruv5), conform EN 10169 actualizat. 
Partenerii implicați sunt: BILKA (România), Piristeel (Finlanda) și Galeco (Polonia).  
 
Construcții sustenabile  

 
Tendințele actuale în construcții arată că cererea de materiale sustenabile este în creștere. Pentru a răspunde 
acestor tendințe în creștere la nivel global, noul GreenCoat RWS Pural BT le oferă constructorilor un nivel de 
sustenabilitate unic pe piață, utilizând ulei de rapiță suedez în loc de ulei fosil în stratul de acoperire. Rezultatul 
este un produs pentru construcții cu performanțe înalte, foarte ușor de format și de întreținut.  
 
Oțelul este unul dintre puținele materiale care oferă un circuit închis de reciclare 100 %. Aceasta înseamnă că 
poate fi utilizat în mod repetat și eficient, fără a-i fi afectate proprietățile sau performanțele și fără a crea 
deșeuri periculoase. Oțelul este ușor de recuperat și de refolosit, ceea ce îl face o alegere perfectă pentru 
sistemele pluviale rentabile și durabile. 
 
„Sustenabilitatea joacă un rol important în industria construcțiilor. Oțelurile premium vopsite GreenCoat® 
oferă cele mai sustenabile produse, cu proprietăți tehnice superioare, pentru industria construcțiilor", spune 
Olavi Huhtala, Executive Vice President SSAB Europe la SSAB Group.  
 
Oțelurile vopsite GreenCoat RWS sunt conforme cu reglementările REACH actuale și nu conțin cromați. 
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Text foto: 
1. Olavi Huhtala Executive Vice President SSAB Europe la SSAB Group 
2. GreenCoat RWS Pural BT este ușor de întreținut și rentabil pe întreaga sa durată de viață. Oferă un aspect mat, 

îndeplinind cerințele de estetică a designului la nivel înalt pentru sistemele pluviale. 
 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 
Marius Buibaș, SSAB, tel.: +40 733 104 413, marius.buibas@ssab.com 
 
SSAB este un producător de oțel cu sedii în Țările Nordice şi SUA. SSAB oferă produse şi servicii cu valoare 
adăugată, rezultate dintr-o colaborare strânsă cu clienții, în scopul de a crea o lume mai puternică, mai puțin 
încărcată şi mai sustenabilă. SSAB are angajați în peste 50 de țări. SSAB are unități de producție în Suedia, 
Finlanda şi SUA. Firma SSAB este listată la Nasdaq Stockholm şi Nasdaq Helsinki.www.ssab.com Urmăriți-ne și 
în mediile de socializare: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter și YouTube. 
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