
Granite® Rain
Doskonały materiał na systemy rynnowe 

Granite® Rain to najbardziej efektywny 
kosztowo kompromis pomiędzy trwałością 
a estetyką, jaki dostępny jest na rynku.

Linię Granite® Rain tworzą dwa wyroby, 
Granite® Rain HDS i Granite® Rain HDX 
cechujące się następującymi zaletami:
•	 Posiadają elastyczną obustronną 

powłokę organiczną zapewniającą lepszą 
odporność na warunki atmosferyczne 
i ochronę barierową przed działaniem 
wilgoci. Materiał Granite® Rain HDX 
został opracowany specjalnie pod kątem 
elastyczności w niskiej temperaturze 

•	 Objęte są automatyczną gwarancją na 
odporność antykorozyjną oraz zachowanie 
estetycznych właściwości powłoki 
(po widocznej stronie) przez okres do 10 
(Granite® Rain HDS) lub 15 lat (Granite® 
Rain HDX), zależnie od zewnętrznych 
warunków środowiskowych

•	 Oferowane są w bogatej palecie kolorów 
o ziarnistej fakturze

Zastosowanie

Systemy rynnowe: rynny dachowe, rury 
spustowe, kolana, narożniki wewnętrzne 
i zewnętrzne, sztucery, trójniki, etc.

Podstawowe właściwości

 Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Nominalna grubość powłoki 35/35 mikronów 55/55 mikronów

Grubość powłoki cynku Z275 Z275

Połysk (Gardner 60°) 30 lub 40 GU (zależnie od koloru) 30 lub 40 GU (zależnie od koloru)

Odporność na zarysowania 
(Clemen)

≥ 2 kg ≥ 2 kg

Przyczepność powłoki ≤ 1 T ≤ 1 T

Elastyczność powłoki ≤ 2 T ≤ 0,5 T

Odporność na korozję  
(próba w komorze solnej)

500 godzin (ISO 7253) / RC4 
(kategoria zgodnie z normą EN 10169 
– skala 1-5 (najlepsza))

700 godzin (ISO 7253) / RC5 
(kategoria zgodnie z normą EN 10169 
– skala 1-5 (najlepsza))

Odporność UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3) / RUV4 
(kategoria zgodnie z normą EN 10169)

2000 godzin (ISO 4892-3) / RUV4 
(kategoria zgodnie z normą EN 10169)

Odkształcalność Dobra Bardzo dobra

Dostępne wymiary

 Grubość  
(mm)

Maks. 
szerokość (mm)

Granite® Rain HDS  
Granite® Rain HDX

0,2 ≤ grub ≤ 3 1850

Lakier termoutwardzalny

Łącząc trwałość z łatwością 
wykorzystania, elastycznością, 
gwarancjami i walorami estetycznymi, 
wyroby Granite® Rain firmy 
ArcelorMittal na nowo definiują 
systemy rynnowe

Warstwa dekoracyjna

Grunt

Obróbka chemiczna

Powłoka cynkowa

Stal

Powłoka cynkowa

Obróbka chemiczna

Grunt

Warstwa dekoracyjna
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Flat Carbon Europe
19, avenue de la Liberté 
L-2930 Luksemburg
fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
www.arcelormittal.com/industry

Zdjęcia

Philippe Vandenameele

Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone Żadna część niniejszej 
publikacji nie może być powielana w jakikolwiek sposób 
i w jakiejkolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody firmy 
ArcelorMittal.
Pomimo dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia 
ścisłości danych zawartych w niniejszej publikacji, informacje 
zawarte w niej posiadają wyłącznie charakter informacji 
handlowej i nie są wiążące w sensie umownym. W związku 
z powyższym ArcelorMittal ani żadna inna firma Grupy 
ArcelorMittal nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, 
przeoczenia bądź jakiekolwiek informacje, które mogą 
okazać się błędne.
Ponieważ niniejsza publikacja może zostać uaktualniona, jej 
najnowszą wersję znajdą Państwo w centrum dokumentacji 
wyrobów na naszej stronie internetowej  
www.arcelormittal.com/industry

Obróbka

Materiał Granite® Rain może być obrabiany 
w procesach formowania i głębokiego 
tłoczenia bez uszkodzenia powłoki 
zewnętrznej oraz może być łączony 
z wykorzystaniem takich metod, jak 
zaciskanie, nitowanie i klejenie.

Do dyspozycji Państwa znajduje się 
przewodnik po najlepszych praktykach, 
zawierający zalecenia dotyczące:

•	 Wykorzystania naszych wyrobów

•	 Wyboru odpowiednich gatunków stali

•	 Obróbki, konserwacji i czyszczenia

Służymy Państwu pomocą 

Dalsze informacje, szczegółowe katalogi oraz 
dane techniczne znajdą Państwo na stronie:
www.arcelormittal.com/industry

Bezpośredni kontakt:
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

Paleta kolorów  

Rynny postrzegane są zwykle jako zło 
konieczne i stąd trwałość zdaje się 
dominować w nich nad estetyką. 
W przypadku materiału Granite® Rain należy 
postawić pytanie: „a może dałoby się te cechy 
połączyć?” 
Odpowiedź brzmi: „tak”, ponieważ 
Granite® Rain dostępny jest w całej gamie 
kolorów zaspokajających każdy gust 
i odpowiednich na każdą kieszeń.  
Co więcej, ze względu na fakt, iż nie ma 
dwóch identycznych projektów, możliwe są 
również rozwiązania zindywidualizowane. 
Wszystkie kolory cechują się estetyczną 
ziarnistą fakturą, a system zapewnienia 
jakości funkcjonujący w zakładach 
produkcyjnych firmy ArcelorMittal stanowi 
gwarancję, że różnorodność i oryginalność 
będą wyróżnikami każdego projektu. 

 
Kod koloru 

ArcelorMittal 
Połysk

Biało-szary R9002 40 GU

Brązowy R8685 30 GU

Ciemnobrązowy R8698 40 GU

Głęboki czarny R9005 40 GU

Czerwony R3327 30 GU

Czerwień tlenkowa R3009 40 GU

Brązowomiedziany R8004 40 GU

Uwaga: Pomimo wysiłków podjętych dla 
właściwego oddania kolorów, firma ArcelorMittal 
nie gwarantuje, iż ich odwzorowanie w niniejszej 
publikacji jest precyzyjne. W związku z tym, 
prezentowane tutaj kolory posiadają charakter 
wyłącznie informacyjny.

R9002 Biało-szary

R8685 Brązowy

R8698 Ciemnobrązowy

R9005 Głęboki czarny

R3327 Czerwony

R3009 Czerwień tlenkowa 

R8004 Brązowomiedziany


