
Granite® Rain
Ideální volba pro okapové systémy 

Granite® Rain: cenově nejpříznivější 
kompromis mezi estetickým vzhledem a 
odolností, který je v současnosti na trhu k 
dostání.

Řadu Granite® Rain tvoří dva výrobky, 
Granite® Rain HDS a Granite® Rain HDX.  
Oba nabízejí tyto výhody:

•	 Pružný oboustranný organický nátěrový 
systém pro zlepšení bariérové ochrany a 
odolnosti vůči povětrnostním podmínkám. 
Granite® Rain HDX byl vyvinut tak, aby měl 
vysokou pružnost i za nízkých teplot

•	 Automatická záruka proti korozi 
a na zachování estetického vzhledu 
(exponované strany) povlaku po dobu 
deseti (Granite® Rain HDS) či patnácti let 
(Granite® Rain HDX) v závislosti na vnějším 
prostředí

•	 Široká škála barev se zrnitým vzhledem

Použití

Okapové systémy: žlaby, svodové roury, 
kolena, vnější rohy, kouty, výtoková kolena, 
kotlíky atd.

Hlavní vlastnosti

 Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Jmenovitá tloušťka nátěru 35/35 mikronů 55/55 mikronů

Tloušťka povlaku zinku Z275 Z275

Lesk (Gardner 60°) 30 nebo 40 GU (podle barvy) 30 nebo 40 GU (podle barvy)

Odolnost proti vrypu, Clemen ≥ 2 kg ≥ 2 kg

Adheze povlaku (T-ohyb) ≤ 1 T ≤ 1 T

Odolnost proti praskání při ohybu 
(T-ohyb)

≤ 2 T ≤ 0,5 T

Odolnost vůči korozi  
(odolnost v solné mlze)

500 hodin (ISO 7253) / RC4 
(kategorie podle EN 10169 – 
stupnice 1 - 5 (nejlepší))

700 hodin (ISO 7253) / RC5  
(kategorie podle EN 10169 –  
stupnice 1 - 5 (nejlepší))

Odolnost vůči UV záření  
(test QUV)

2000 hodin (ISO 4892-3) / RUV4 
(kategorie podle EN 10169)

2000 hodin (ISO 4892-3) / RUV4 
(kategorie podle EN 10169)

Tvařitelnost Dobrá Velmi dobrá

Rozměrový sortiment

 Tloušťka   
(mm)

Maximální 
šířka  (mm)

Granite® Rain HDS  
Granite® Rain HDX

0,2 ≤ tl. ≤ 3 1850

Teplem vytvrzovaný nátěrový systém

Výrobky Granite® Rain společnosti 
ArcelorMittal v sobě spojují odolnost 
a snadné použití, pružnost, záruky a 
estetický vzhled, čímž dávají okapovým 
systémům nový rozměr

Vrchní nátěr 

Základní nátěr

Povrchová úprava

Povlak zinku

Ocel

Povlak zinku

Povrchová úprava

Základní nátěr

Vrchní nátěr 
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Flat Carbon Europe
19, avenue de la Liberté 
L-2930 Lucembursko
fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
www.arcelormittal.com/fce

Poděkování

Obrázky: Philippe Vandenameele

Copyright

Veškerá práva vyhrazena. Tato publikace ani její části nesmějí 
být bez předchozího písemného souhlasu společnosti  
ArcelorMittal rozmnožovány v žádné formě a žádným 
způsobem.
Ačkoli se publikace připravovala tak, aby uváděné informace 
byly co nejpřesnější, nejedná se o informace smluvní.  
Proto společnost ArcelorMittal ani žádné společnosti skupiny 
ArcelorMittal nenesou odpovědnost za případné chyby, 
opomenutí či zavádějící informace.
Protože se informace v tomto dokumentu mohou kdykoli 
změnit, je třeba vždy ověřit jejich aktuálnost na  
www.arcelormittal.com/fce v sekci Product document 
centre.

Zpracování

Granite® Rain lze zpracovávat tvářením 
a hlubokým tažením, aniž by se poškodil 
povrch výrobku. Pro spojování lze použít 
techniky jako drážkování, nýtování či lepení.

K dispozici je návod, který obsahuje 
doporučení:

•	 Jak výrobky používat 

•	 Pro které jakosti oceli jsou vhodné

•	 Pro zpracování, údržbu a čištění

Jsme tu pro vás 

Další informace, katalogy či technické údaje 
jsou vám k dispozici na stránkách
www.arcelormittal.com/fce

Můžete nás také kontaktovat na adrese
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

Paleta barev  

Okapy bývají tradičně brány jako nutné zlo, 
takže konstrukční řešení dává přednost 
odolnosti před příjemným vzhledem.

Granite® Rain ale dává odpověď na otázku, 
zda lze skloubit obojí dohromady. 

Granite® Rain je totiž k dostání v široké 
škále barev, která vyhovuje vkusu i rozpočtu 
každého. A protože víme, že každý projekt je 
jiný, umíme se přizpůsobit i přání zákazníka. 
Všechny barevné odstíny mají vkusně zrnitý 
vzhled, který prochází běžným systémem 
kontroly jakosti společnosti ArcelorMittal. 
Tento vzhled je zárukou toho, že známkou 
každého projektu bude odlišnost a originalita. 

 Kód Lesk

Šedobílá R9002 40 GU

Hnědá R8685 30 GU

Tmavě hnědá R8698 40 GU

Ebenově černá R9005 40 GU

Červená R3327 30 GU

Rezavě červená R3009 40 GU

Měděná R8004 40 GU

Poznámka: Ačkoli jsme se snažili zachytit vzorky 
barev z barevné škály co nejvěrněji, nelze zaručit,  
že dokonale odpovídají skutečnosti. Vzorky barev 
jsou tedy pouze informativní.

R9002 Šedobílá

R8685 Hnědá

R8698 Tmavě hnědá

R9005 Ebenově černá

R3327 Červená

R3009 Rezavě červená

R8004 Měděná


