
Granite® Rain
Alegerea perfectă pentru sisteme pluviale

Granite® Rain: cel mai economic compromis 
dintre estetică şi durabilitate, disponibil în 
prezent pe piaţă.

Gama Granite® Rain cuprinde două produse, 
Granite® Rain HDS şi Granite® Rain HDX, fiecare 
din ele oferind următoarele avantaje:

•	 Un sistem flexibil de acoperire organică cu 
vopsea pe ambele feţe pentru îmbunătăţirea 
rezistenţei la acţiunea agenţilor atmosfe-
rici şi a efectului de barieră la umezeală. 
Granite® Rain HDX a fost special creat 
 pentru a oferi flexibilitate bună la tempera-
tură scăzută

•	 O garanţie automată pentru rezistenţă la 
coroziune şi pentru aspectul estetic al acope-
ririi (faţa expusă) pentru o perioadă de până 
la 10 ani (Granite® Rain HDS) sau 15 ani 
(Granite® Rain HDX), în funcţie de mediul 
înconjurător

•	 O bogată paletă de culori cu un finisaj cu 
aspect granular

Aplicaţii

Sisteme pluviale: jgheaburi de acoperiş, burlane 
de scurgere, coturi, colţuri interioare sau exteri-
oare, scurgeri, derivatoare de apă pluvială etc.

Caracteristici tehnice principale

 Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Grosime nominală a stratului de 
vopsea

35/35 microni 55/55 microni

Grosime a stratului de zinc Z275 Z275

Strălucire (Gardner 60°) 30 sau 40 GU  
(în funcţie de culoare)

30 sau 40 GU  
(în funcţie de culoare)

Rezistenţă la zgâriere Clemen ≥ 2 kg ≥ 2 kg

Aderenţă a acoperirii (îndoire în T) ≤ 1 T ≤ 1 T

Rezistenţă la fisurare la îndoire 
(îndoire în T)

≤ 2 T ≤ 0,5 T

Rezistenţă la coroziune (test de 
coroziune în ceaţă salină)

500 ore (ISO 7253) / RC4 (categorie 
în conformitate cu EN 10169 – scara 
de la 1 la 5 (cea mai bună))

700 ore (ISO 7253) / RC5 (categorie 
în conformitate cu EN 10169 – scara 
de la 1 la 5 (cea mai bună))

Rezistenţă la UV (test QUV) 2000 ore (ISO 4892-3) / RUV4 
(categorie în conformitate cu 
EN 10169)

2000 ore (ISO 4892-3) / RUV4 
(categorie în conformitate cu 
EN 10169)

Formabilitate Bună Foarte bună

Ofertă dimensională

 Grosime   
(mm)

Lăţime max  
(mm)

Granite® Rain HDS  
Granite® Rain HDX

0,2 ≤ gr ≤ 3 1850

Sistem de vopsire cu fixare termică

Prin îmbinarea durabilităţii cu uşurinţa 
în utilizare, flexibilitatea, garanţiile 
şi aspectul estetic atractiv, produsele 
Granite® Rain de la ArcelorMittal 
redefinesc sistemele pluviale

Strat exterior de vopsea

Strat de grund

Tratament al suprafeţei

Acoperire cu zinc

Oţel

Acoperire cu zinc

Tratament al suprafeţei

Strat de grund

Strat exterior de vopsea
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Flat Carbon Europe
19, avenue de la Liberté 
L-2930 Luxemburg
fce.technical.assistance@arcelormittal.com 
www.arcelormittal.com/fce

Fotografii

Philippe Vandenameele

Drepturi de autor

Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte a acestei 
publicaţii nu poate fi reprodusă sub nicio formă şi prin niciun 
mijloc fără acord scris prealabil din partea ArcelorMittal.
S-a acordat atenţie ca informaţiile din această publicaţie 
să fie cât mai exacte, dar acestea nu reprezintă termeni 
contractuali. Prin urmare, ArcelorMittal şi nicio altă companie 
din Grupul ArcelorMittal nu îşi asumă responsabilitatea 
pentru vreo eroare sau omisiune sau informaţie care se 
consideră că induce în eroare.
Întrucât acest document poate suferi oricând modificări, vă 
rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii din cadrul 
centrului de documente cu privire la produse la adresa  
www.arcelormittal.com/fce

Proces

Granite® Rain poate fi prelucrat prin formare 
şi ambutisare adâncă fără deteriorarea 
suprafeţei exterioare şi poate fi îmbinat prin 
utilizarea de procedee precum îmbinarea cu 
cleme, nituirea şi îmbinarea cu adezivi.

Un ghid cu cele mai bune practici se află 
la dispoziţia dumneavoastră, oferind 
recomandări cu privire la:

•	 Modul de utilizare a produselor noastre

•	 Mărcile de oţel pe care să le utilizaţi

•	 Prelucrare, întreţinere şi curăţare

Suntem aici pentru a vă ajuta 

Pentru informaţii suplimentare, cataloage 
detaliate sau date tehnice, vă rugăm să 
vizitaţi:
www.arcelormittal.com/fce

Sau să ne contactaţi direct la:
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

O paletă de culori 

În mod tradiţional, jgheaburile de acoperiş 
sunt percepute ca un rău necesar şi, prin 
urmare, designul acestora tinde să acorde 
prioritate durabilităţii în detrimentul laturii 
estetice. 
Cu Granite® Rain ne întrebăm „putem oferi 
ambele caracteristici?” 
Răspunsul este „da, putem”, întrucât Granite® 
Rain este disponibil într-o varietate de culori, 
pentru satisfacerea preferinţelor şi bugetului 
fiecăruia. În plus, ştiind că nu există două 
proiecte la fel, se pot fabrica şi produse 
adaptate cerinţelor clientului. Toate culorile au 
un aspect estetic, cu o structură granulată în 
mod artistic şi sunt fabricate în conformitate 
cu sistemul de asigurare a calităţii al 
ArcelorMittal, care garantează că diversitatea 
şi originalitatea constituie caracteristicile 
distinctive ale fiecărui proiect.

 
Referinţă 

ArcelorMittal
Strălucire

Alb-gri R9002 40 GU

Maro R8685 30 GU

Brun R8698 40 GU

Negru R9005 40 GU

Roşu R3327 30 GU

Roşu cărămiziu R3009 40 GU

Arămiu R8004 40 GU

NB: Cu toate că am acordat atenţie deosebită în 
reproducerea culorilor din această paletă, nu putem 
garanta că acestea reprezintă o imagine perfectă. 
Prin urmare, aceste mostre de culori imprimate pot 
fi numai orientative.

R9002 Alb-gri

R8685 Maro

R8698 Brun

R9005 Negru

R3327 Roşu

R3009 Roşu cărămiziu

R8004 Arămiu


