
Granite® Rain
Det perfekta valet för takavvattningssystem 

Granite® Rain är den mest 
kostnadseffektiva kompromiss mellan 
utseende och hållbarhet som finns på 
marknaden idag.

Granite® Rain-serien omfattar två produkter, 
Granite® Rain HDS och Granite® Rain HDX, 
båda erbjuder följande fördelar:

•	 Ett flexibelt organiskt och dubbelsidigt 
färgsystem för bättre väderbeständighet. 
Granite® Rain HDX har utvecklats speciellt 
för att vara mycket flexibelt vid låga 
temperaturer

•	 En automatisk garanti mot rostangrepp 
och för bra estetiskt utseende i upp till 
10 år (Granite® Rain HDS) eller 15 år 
(Granite® Rain HDX), beroende på yttre 
miljö

•	 En stor färgpalett med finkornig finish

Tillämpningar

Takavvattningssystem: hängrännor, stuprör, 
vinklar, inre eller yttre hörn, utkastare, 
regnvattenavledare m.m.

Fakta

 Granite® Rain HDS Granite® Rain HDX

Nominell färgtjocklek 35/35 mikrometer 55/55 mikrometer

Tjocklek zinkskikt Z275 Z275

Glans (Gardner 60°) 30 eller 40 GU  
(beroende på färgen)

30 eller 40 GU  
(beroende på färgen)

Clemenmotstånd repor ≥ 2 kg ≥ 2 kg

Beläggningens vidhäftning 
(T-bockning)

≤ 1 T ≤ 1 T

Bockbarhet (Motstånd mot 
sprickor vid böjning)

≤ 2 T ≤ 0,5 T

Korrosionsbeständighet 
(saltspraytest)

500 timmar (ISO 7253) / RC4 
(kategori enligt EN 10169 – skala 1 
till 5 (den bästa))

700 timmar (ISO 7253) / RC5 (kategori 
enligt EN 10169 – skala 1 till 5 (den 
bästa))

UV-motstånd (QUV test) 2000 timmar (ISO 4892-3) / RUV4 
(kategori enligt EN 10169)

2000 timmar (ISO 4892-3) / RUV4 
(kategori enligt EN 10169)

Formbarhet Bra Mycket bra

Dimensioner

 Tjocklek  
(mm)

Max bredd 
(mm)

Granite® Rain HDS  
Granite® Rain HDX

0,2 ≤ tj ≤ 3 1850

Värmehärdat målningssystem

Kombinerar hållbarhet med 
lätthanterlighet och flexibilitet. 
Garanterar ett estetiskt tilltalande 
utseende. ArcelorMittals Granite® Rain 
produkter ger takavvattningssystem  
en ny innebörd.

Toppskikt

Primer

Passiveringsskikt

Zinkskikt

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

Förtjänster

Bilder: Philippe Vandenameele

Upphovsrätt

Med ensamrätt. Inga delar av denna publikation 
får reproduceras i någon form eller på något sätt 
överhuvudtaget, utan skriftlig tillåtelse från ArcelorMittal.
Vi har varit omsorgsfulla för att säkerställa att informationen 
i denna publikation är riktig, men denna information är inte 
kontraktsmässig. Därför tar inte ArcelorMittal och något 
annat ArcelorMittal Group-företag något ansvar för fel 
eller misstag, eller om det finns information som kan vara 
missledande.
Eftersom detta dokument kan vara föremål för 
ändringar när som helst; se den senaste informationen 
i produktdokumentet på vår webbsida  
www.arcelormittal.com/fce

Bearbetning

Granite® Rain kan bearbetas genom bockning 
och djupdragning utan att ytan skadas och 
kan sättas ihop med hjälp av metoder som 
pressning, nitning och limning.

En bruksanvisning finns tillgänglig för dig som 
ger rekommendationer för:

•	 Hur våra produkter används

•	 Vilken stålkvalitet som skall användas

•	 Bearbetning, underhåll och rengöring

Vi finns här för att hjälpa dig 

För ytterligare information, detaljerade 
kataloger eller tekniska data, besök:
www.arcelormittal.com/fce

Eller kontakta oss direkt på:
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

En färgpalett  

Traditionella hängrännor ses som ett 
nödvändigt ont, så deras utformning tenderar 
att premiera hållbarhet framför ett vackert 
utseende. 
Granite® Rain ställer frågan: ”Varför kan de 
inte vara både och?” 
Svaret är; ”Ja, det kan de eftersom Granite® 
Rain finns i flera färger och passar varje 
smak och plånbok”. Eftersom man vet 
att inget projekt är det andra likt, är 
anpassning dessutom möjlig. Alla färger 
har ett konstnärligt, finkornigt estetiskt 
mönster och kontrolleras av ArcelorMittals 
kvalitetssäkringssystem. Det garanterar att 
mångfald och originalitet är varje projekts 
kännetecken.

 
ArcelorMittal 

referens
Glans

Gråvit R9002 40 GU

Brun R8685 30 GU

Mörkbrun R8698 40 GU

Svart R9005 40 GU

Röd R3327 30 GU

Oxidröd R3009 40 GU

Kopparbrun R8004 40 GU

OBS! Även om vi har försökt att vara mycket 
noga vid återgivningen av färgerna i denna palett, 
kan vi inte garantera att de är perfekt återgivna. 
Följaktligen kan dessa tryckta färgurval endast 
fungera som en vägledning.

R9002 Gråvit

R8685 Brun

R8698 Mörkbrun

R9005 Svart

R3327 Röd

R3009 Oxidröd

R8004 Kopparbrun


