
Granite® HDXtreme 
Nieprawdopodobnie piękny, ekstremalnie trwały
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Każda warstwa spełnia swoją integralną rolę:

• Gruba warstwa lakieru bezbarwnego zwiększa trwałość 
powłoki, wytrzymałość powierzchni oraz odporność na 
działanie promieni UV.

• Baza nadaje kolor i oferuje dużo lepszą trwałość 
w porównaniu do klasycznych powłok. 

• Gruba warstwa podkładu odgrywa kluczową rolę w ochronie 
przed korozją. Warstwa zapewnia silną przyczepność 
powłoki wierzchniej do znajdującej się pod spodem powłoki 
metalicznej.

• Granite® HDXtreme jest dostępny w wersji ze stalą 
ocynkowaną (Z). Gramatura powłoki wynosi 275g/m2. 

• Lakier ochronny na stronie spodniej dobierany w zależności od 
ostatecznego zastosowania blachy. Podkład chroni podłoże 
stalowe przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, 
zapewniając jednocześnie odpowiednią przyczepność pod 
piankę (jeśli wymaga tego ostateczna aplikacja). 

Granite® HDXtreme jest wyjątkowo 
piękną, wytrzymałą, trwałą powłoką 
do zastosowań zewnętrznych 
i wewnętrznych. Łączy najlepszą 
w swojej klasie ochronę przed 
promieniowaniem UV i korozją przy 
jednoczesnej trwałości i szerokiej palecie 
kolorów tak, aby każdy budynek był 
wyjątkowy.

Granite® HDXtreme jest najlepszą blachą 
powlekaną organicznie na rynku.

Składa się z kilku warstw lakieru, które 
zapewniają powłokę o grubości od 
70 do 75 µm w zależności od wybranego 
wykończenia.

Granite® HDXtreme został opracowany 
w celu zapewnienia długiej trwałości 
w bardzo trudnych warunkach, 
uwzględniających pas nadmorski, 
oferując unikalną gamą kolorów, 
wykończenia i stopnia połysku.

Granite® HDXtreme: łączy najlepszą w swojej klasie ochronę przed promieniowaniem UV i korozją

Lakier bezbarwny

Baza 

Podkład

Powłoka metaliczna 
(Z275)

Stal

Powłoka metaliczna 
(Z275)

Lakier ochronny 
powłoka dwustronna 
również dostępna 

ziarniste, błyszczące i matowe wykończenie, 
trwałość powierzchni 

trwałość koloru & odporność na promieniowanie UV

ochrona przed korozją

ochrona przed korozją

wytrzymałość konstrukcji (gatunki wytrzymałościowe)

Budynek ArcelorMittal Gent Indi
Kasety wyprodukowane z Granite® HDXtreme



Najtrwalsza powłoka dla budownictwa

Granite® HDXtreme zapewnia najlepszą w swojej klasie odporność 
na korozję. Została ona w pełni przetestowana przez ekspertów 
działu ds. badań i rozwoju ArcelorMittal w ekstremalnych 
warunkach korozyjnych i atmosferycznych. Testy przeprowadzono 
zarówno w laboratorium, jak i w miejscach zewnętrznej ekspozycji 
na całym świecie.

ArcelorMittal spodziewa się, że Granite® HDXtreme zostanie 
sklasyfikowany jako RC5 +, gdy zostanie opublikowana nowa wersja 
normy EN 10169 dla stali powlekanych organicznie. Granite® 
HDXtreme zapewnia zrównoważony rozwój i trwałość konstrukcji, 
nawet w bliskiej odległości od morza.

Badany w przyspieszonych testach korozyjnych 
i naturalnych warunkach atmosferycznych

Znacząca liczba testów korozyjnych została przeprowadzona 
w laboratoriach ArcelorMittal, by przewidzieć zachowanie Granite® 
HDXtreme w takich środowiskach jak morskie, czy bardzo wilgotne. 
Wykonywane testy obejmują testy w mgle solnej (SST) i testy 
odporności na kondensację (QCT).

Przeprowadzono również specjalne testy imitujące wpływ 
kwaśnych deszczy i chemikaliów. W testach oceniano też zdolność 
inhibitorów korozji w powłoce Granite® HDXtreme do blokowania 
reakcji anodowych i katodowych na rysach i krawędziach. 
W ramach badań przeanalizowano również odporność na 
przepuszczalność i skuteczność powłoki jako ochrony barierowej 
przed korozją.

Chociaż przyspieszone testy laboratoryjne są dobrym 
przewodnikiem pokazującym zachowanie produktu podczas 
użytkowania, nie odzwierciedlają one w pełni rzeczywistych 
warunków we wszystkich środowiskach. Z tego powodu 
ArcelorMittal prowadzi stałe testy odporności w naturalnych 
warunkach atmosferycznych, w wielu lokalizacjach na świecie.

Granite® Standard
25 µm

Granite® HD
25 µm

Granite® HDS
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Granite® HDXtreme
70-75 µm

Morskim terenem testowym ArcelorMittal w Brest (Francja) 
zarządza Francuski Instytut Korozji © ArcelorMittal

Wymagania dotyczące badań odporności na korozję w warunkach 
naturalnych (wyciąg z aktualizowanej normy EN 10169)

Kategoria odporności 
na korozję 

Czas testu 
(lata)

Odwarstwienie farby 
na krawędzi (mm)

RC2 1 ≤ 10
RC3 2 ≤ 5
RC4 2 ≤ 2
RC5 2 ≤ 2
RC5+ 4 ≤ 2
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Trzy różne estetyki 
– ponad 50 kolorów!

Granite® HDXtreme jest dostępny w trzech różnych wykończeniach 
estetycznych:

 Satynowe (X): dostępne w 15 lub 30 stopniach połysku (GU)  
na powłoce o grubości 75 µm.

 Matowe (M): dostępne na powłoce o grubości 70 µm,  
ma połysk mniejszy niż 10 GU.

 Błyszczące (S): unikalne ziarniste i metaliczne wykończenie  
na powłoce o grubości 75 µm. Posiada połysk na poziomie 30 GU.

   
Próbki można otrzymać na zamówienie. 

Link do formularza zamówienia

Pełna paleta kolorów Granite® dostępna jest w wykończeniu Satynowym (X).

Uwzględniono również wszystkie kolory oferowane w Solano® Nature. 
Szeroka gama kolorów wybranych przez czołowych projektantów 
i architektów dostępna jest w wykończeniach Matowym (M) i Błyszczącym 
(S). Dodatkowe kolory na specjalne żądanie.  

Wszystkie kolory z palety Solano® Nature są teraz dostępne dla 
Granite® HDXtreme.

 
Przykład trzech różnych wykończeń w tym samym kolorze (Jet Black):

Kategoria 1: Klasyczny jasny

Cream 
G901X

Grey white 
G902X

Pure white 
G910X

Traffic white 
G916X

Blanco pirineo 
G961X

Kategoria 2: Classic medium (średni)

Light ivory 
G115X

Crema bidasoa 
G122X

Pebble grey 
G732X 

Light grey 
G735X 

Silk grey 
G751X

Goosewing grey 
G795X

Merlin grey  
G796X 

Bianco grigio 
G973X 

Kolory satynowe ‘X’ 
75 µm, (15/30 GU), ziarnisty  

905S
Połysk 
70µm
30 GU

905M
Mat
70µm
< 10 GU

905X
Satyna 
75µm
30 GU

https://industry.arcelormittal.com/samplewebshop


Kolory matowe ‘M’  
70 µm, (< 10 GU), drobne piaskowe

Pure white 
G910M (Cat.1)

Chocolate brown 
G817M (Cat.3)  

Grey blue 
G508M (Cat.3)

Jet black 
G905M (Cat.3)

Kolory błyszczące ‘S’  
75 µm, (30 GU), ziarniste

Pure white 
G910S (Cat.5)

White aluminium 
G906S (Cat.5)  

Grey aluminium 
G907S (Cat.5)

Grey blue 
G508S (Cat.5)  

Jet black 
G905S (Cat.5)

Wszystkie kolory z palety Solano® Nature są 
dostępne dla Granite® HDXtreme

Kategoria 3: Klasyczny ciemny

Grey beige 
G119X

Oxide red 
G309X

Wine red 
G305X

Pigeon blue 
G514X

Grey blue 
G508X

Ocean blue  
G525X 

Slate blue 
G540X 

Olive green 
G603X

Moss green 
G605X

Reseda green 
G611X

Dark green 
G615X

Verde navarra 
G630X

Moorland green  
G654X 

Anthracite grey 
G716X

Umbra grey 
G722X

Mushroom  
G742X 

Nut brown 
G811X

Red brown 
G812X

Sepia brown 
G814X

Chocolate brown 
G817X

Grey brown 
G819X

Testa di moro 
G877X

Jet black 
G905X

Kategoria 4: Nasycona magia

Sand yellow 
G102X

Ultramarine blue 
G502X

Gentian blue 
G510X

Flame red 
G300X

Brown red 
G311X

Mint green 
G629X

Van dyke brown  
G710X 

Copper brown 
G804X

Copper beech 
G870X 

Rojo teja 
G871X

Kategoria 5: Magiczny metaliczny

White aluminium 
G906X

Grey aluminium 
G907X



Odporność na warunki atmosferyczne UV

Granite® HDXtreme zostanie sklasyfikowany w kategorii RUV5 
zgodnie z nową wersją normy EN 10169. Jest to najwyższa 
kategoria odporności na promieniowanie UV. To potwierdza 
trwałość koloru i połysku na lata.

Aby zrozumieć, w jaki sposób Granite® HDXtreme jest odporny 
na korozję UV w różnych środowiskach, blacha powlekana została 
poddana serii przyspieszonych testów w naszych laboratoriach. 
Odporność na warunki atmosferyczne UV ocenia się, wystawiając 
powlekaną próbkę Granite® HDXtreme na przyśpieszone działanie 
promieniowania UV, wilgotność i zmiany temperatury przez 4000 
godzin.

Przyspieszone testy są uzupełniane przez testy naturalnej 
ekspozycji na zewnątrz, które przeprowadzono w lokalizacjach 
na całym świecie.

Wymagania dotyczące badań odporności na promieniowanie 
UV w warunkach naturalnych i sztucznych  
(Wyciąg z aktualizowanej normy EN 10169)

Wymagania

Kategoria odporności  na UV 

RUV2 RUV3 RUV4 RUV5

Długość testu,
Ekspozycja naturalna (lata) 2 2 2 4

Długość testu,
Sztuczne promieniowanie UV 
(godziny)

2000 2000 2000 4000

Maksymalna zmiana barwy ∆E  
podczas badania  
(skala CIELab)

5 3 3 2 3 2

Minimalny zachowany połysk po 
badaniach (RG), % 30 50 60 80 80

Gwarancje automatyczne dla Europy

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w Europie ArcelorMittal 
miał okazję przeanalizować zachowanie swoich produktów 
w różnych regionach i warunkach klimatycznych. Nasze stale 
powlekane organicznie stały się wzorcem dla branży pod 
względem jakości, trwałości i zrównoważonego rozwoju. Architekci, 
właściciele budynków i wykonawcy mogą być pewni, że wybierając 
blachy powlekane ArcelorMittal, wybierają właściwy produkt do 
swoich projektów. Podobnie jak seria Granite®, stale te objęte są 
pełną gwarancją.

Do 40 lat automatycznej gwarancji

Zrównoważony rozwój

Podobnie jak cała gama produktów Granite®, długa żywotność 
Granite® HDXtreme będzie korzystna przez cały cykl życia 
budynku. Kiedy stal osiągnie koniec okresu użytkowania, będzie 
nadawała się w 100% do recyklingu.

Granite® HDXtreme można łączyć ze stalami o wysokiej 
wytrzymałości firmy ArcelorMittal, dzięki czemu architekci 
i projektanci mogą zmniejszać grubość i tworzyć lżejsze 
konstrukcje. Pomaga to również obniżyć ślad węglowy 
konstrukcji.

Firma ArcelorMittal opublikowała deklarację środowiskową 
produktu (EPD) dla całego asortymentu Granite®.

link do EPD - deklaracji środowiskowej 
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STREFA A – Europa Północna:
Poniżej 66° równoleżnika 
północnego 
Na wschód od 12 ° długości 
geograficznej zachodniej 
Na zachód od 60 ° długości 
geograficznej wschodniej
* Gwarancja rozszerzona na Islandię

STREFA B – Europa Południowa:
Portugalia, Hiszpania, Korsyka, Albania, 
Grecja, Republika Macedonii
Południowa część Włoch (regiony Lazio, 
Abruzja i poniżej)
* Gwarancja rozszerzona na Armenię, 
Azerbejdżan, Gruzję, Tadżykistan i Turcję

Granite® HDXtreme jest objęty gwarancją we wszystkich 
typach obszarów w Europie. Serie kolorów Satynowych 
(X) i Matowych (M) mogą być używane nawet w strefach 
nadmorskich o silnej korozyjności w odległości mniejszej 

niż 300 metrów od brzegu. To sprawia, że Granite® HDXtreme jest 
uniwersalnym produktem na wszystkie projekty, niezależnie od 
środowiska.

Gwarancja w Europie jest automatyczna. Jako bezpośredni klienci, 
jesteście Państwo automatycznie objęci gwarancją przy zakupie 
Granite® HDXtreme. Nie ma potrzeby rejestracji ani wypełniania 
kwestionariusza. Daje to pewność, że wszystkie Państwa projekty 
są automatycznie chronione.

Gwarancja na Granite® HDXtreme pokrywa: 

• Brak perforacji blachy i rozwarstwienia powłoki lakierniczej

• Właściwości estetyczne takie jak połysk i kolor

• Warunki rozwarstwiania się powłoki lakierniczej na krawędzi

• Montaż na dachu paneli i kolektorów słonecznych.

Gwarancja ArcelorMittal ma taki sam okres obowiązywania, 
niezależnie od tego, czy Granite® HDXtreme jest używany do 
pokryć dachowych, czy elewacji.

Na życzenie gwarancja może zostać udzielona dla dowolnej 
lokalizacji.  
Zapraszamy do kontaktu.  



Najlepsza alternatywa dla plastisolu

Seria Granite® HDXtreme Matowa zapewnia znacznie lepszą 
wydajność na dachy niż plastisol wykonany z PVC. Odporność 
ogniowa i na promieniowanie UV, jak i wpływ na środowisko 
Granite® HDXtreme Mat jest znacznie lepsze.

Właściwości 
powierzchni Plastisol 200 µm

Granite® HDXtreme  
Mat seria 70 µm

Odporność na 
zarysowania

Samoregeneracja

Antypoślizg

Zalecenia dotyczące podkładu 

Powłoka na odwrotnej stronie stali (podkład) musi być 
odpowiednio dobrana w zależności od zastosowania.  
Jako minimum, ArcelorMittal zaleca stosowanie BFP12.   
Tylna warstwa o grubości 12 µm zapewnia odpowiednią ochronę 
przed korozją większości elementów konstrukcyjnych. Poniższa 
tabela zawiera konkretne zalecenia dla różnych środowisk 
i zastosowań budowlanych:

Środowisko Elementy konstrukcji
Wybór strony  
SPODNIEJ GÓRA / DÓŁ

Środowisko 
zewnętrzne

Dachy i elewacje z płyt 
warstwowych (C2 do C5) Granite® HDXtreme / BFP12

Profile dachowe i elewacyjne, 
kasety i blachodachówki  
(C2 do C4) 

Granite® HDXtreme /  
Access® A, Estetic® Flex

Profile dachowe 
i elewacyjne (C5)

Granite® HDXtreme / 
Estetic® Standard 
Granite® Standard, Granite® Flex

Kasety i lamele (C5) 
 ≥ 1 mm kwestionariusz środowiskowy

Środowisko 
wewnętrzne

Dachy i elewacje poszycie 
pojedyncze w środowisku 
agresywnym (A4, A5)

Granite® HDXtreme /  
Granite® HDXtreme

Okładzina wewnętrzna 
w środowisku agresywnym 
(A4, A5)

Granite® HDXtreme / BFP12

Systemy wytwarzania energii słonecznej  
(fotowoltaiczne i termiczne)

Granite® HDXtreme może podpierać panele słoneczne przez cały 
okres eksploatacji systemu fotowoltaicznego (PV) lub termicznego. 
Powłoka może z czasem wytrzymać obciążenia stałe i związane 
z klimatem, a także skutki korozji i promieniowania UV. Gwarancja 
Granite® HDXtreme nie jest naruszona nawet po kilku latach, 
o ile moduł słoneczny jest zamontowany na dachu i prace były 
wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Zastosowanie

Granite® HDXtreme jest zwykle zalecany do pokryć 
dachowych i elewacyjnych wykonanych z płyt warstwowych 
lub blach profilowanych. Nadaje się również do produkcji 
obróbek blacharskich oraz akcesoriów, kaset, paneli płaskich, 
drzwi, osłon przeciwsłonecznych, listew, lameli i wąskich 
elementów.

Centrum Porsche Groningen 
Architekt: VBJ Architecten 
Fotograf: ©Mark Sekuur

Profiled sheets
Panels or sheets with curved 
or trapezoidal profiles

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Sandwich panels
Composite panels for insulated
roofs and facades

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Solar shading
Brise-soleil and other 
solar shading system
components

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Standing seams
Highly formable steel sheets for
standing seam roof or facade
technology

Composite flooring
Composite or dry floor
profiles

Cassettes and flat panels
Cassette panels systems for
metal support systems and
other flat panel types

Fins, blades and
narrow elements
Specially formed narrow
elements for a range of
applications

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Rainwater systems
Formable steel, painted 
both sides 

Framing
Lightweight structural
framing for purlin systems

Cassettes and flat panels
Cassette panels for interior
metal support systems and
other flat panel types

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Tile panels
Profiled and stamped
panels replicating
traditional roof tile
shapes

Decking
Formed profiles for
short, medium and
long-span decking

Ceilings and partitions
Metal components for
suspended ceiling systems
or partition walls

Project: Steel ceiling suspension
systems by Saint-Gobain API
Photography: © Michael van Oosten 
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Płyty warstwowe
Panele kompozytowe do 
izolowanych dachów i elewacji 
 
 
 
Blacha profilowana
Panele lub blachy z profili giętych 
i trapezowych 

 

Kasety i panele płaskie Systemy 
paneli kasetowych do metalowych 
systemów nośnych i innych typów 
paneli płaskich

Osłony przeciwsłoneczne
Żaluzje i inne elementy                                                
systemów osłon 
przeciwsłonecznych

Listwy, lamele  
i wąskie elementy 
Specjalnie wąskie elementy do 
różnych zastosowań
 

Panele dachowe
Profilowane i tłoczone panele 
imitujące tradycyjne kształty 
dachówek

Płyty
Formowane profile do stropów 
o małej, średniej i dużej rozpiętości



Dowiedz się więcej

Pełne informacje dotyczące Granite®   
znajdziecie Państwo na stronie: 

industry.arcelormittal.com/granite

constructalia.arcelormittal.com

lub prosimy o kontakt z przedstawicielem 
handlowym lub doradcą technicznym.

Credits

Okładka: Shutterstock.com – Tom Claussen Philippe 
Vandenameele, Jeroen Op de Beeck, ArcelorMittal R&D, 
Mark Sekuur  

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza publikacja nie może 
być powielana ani w całości, ani w części, w jakiejkolwiek 
formie ani jakimkolwiek sposobem, bez uprzedniej pisemnej 
zgody ArcelorMittal. Dołożono starań, aby informacje 
zawarte w tej publikacji były dokładne, ale informacje te 
nie są wiążące na mocy umowy. ArcelorMittal i jakikolwiek 
inny podmiot z grupy ArcelorMittal nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za błędy lub pominięcia lub jakiekolwiek 
informacje, które mogą wprowadzać w błąd. Ponieważ 
niniejszy dokument może ulec zmianie w dowolnym 
momencie, należy zapoznać się z najnowszymi informacjami 
w centrum dokumentacji produktu na stronie industry.
arcelormittal.com

ArcelorMittal Europe – Flat Products
24-26, boulevard d’Avranches 
L-1160 Luxembourg 
industry.arcelormittal.com/granite

Główne cechy techniczne i właściwości
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Steel Advisor 
Znajdź właściwy produkt ze stali

Opis Grubość powłoki organicznej (1) Matowa 70µm, Satynowa i Błyszcząca 75µm

Grubość stali 0,30 do 1,8 mm

Szerokość stali 660 do 1500 mm (powyżej na zamówienie)
Cięte kręgi i arkusze są dostępne w wiodących 
centrach serwisowych. Prosimy o kontakt w przypadku 
jakichkolwiek pytań.

Kolory & wykończenie Paleta kolorów
Satynowa (15 i30 GU) ziarnista, Matowa (<10 GU) 
drobnopiaskowa, Błyszcząca (30 GU) ziarnista

Właściwości Przyczepność powłoki (T-bend) ≤ 1 T 

Odporność na pękanie przy zginaniu
 (T-bend)

≤ 1,5 T

Odporność na uderzenie 18 J

Odporność na zarysowanie (Clemen) ≥ 3,5 kg

Odporność na korozję:
• Test w mgle solnej (SST)
• Kategoria odporności na korozję

1000 godzin 
RC5+ (tymczasowe EN 10169 aktualizacja)

Kategoria odporności na korozję  
(środowisko wewnętrzne)

CPI4

Odporność na promieniowanie UV:
• QUV (UVA + H2O) test (2000 godzin)
• Kategoria odporności na promieniowanie UV

 
∆E ≤ 2; GR ≥ 80% 
RUV5 (EN 10169 aktualizacja)

Odporność na kondensację (QCT) 1500 godzin

Klasyfikacja reakcji na ogień (EN 13501-1) A2 

Uwagi Powyższe charakterystyki wydajności odnoszą się w szczególności do powłoki metalowej Z275 
(gwarantowane minimum). Jeśli jakikolwiek produkt (folia, olej, pianka, klej, farba itp.) ma być nakładany 
po dostarczeniu kręgu, należy najpierw sprawdzić zgodność z powłoką.
Pomimo tego, iż dokładamy wszelkich starań, aby odtworzyć ten sam aspekt estetyczny na każdym 
kręgu, ArcelorMittal nie może zagwarantować wizualnej spójności między partiami. W związku 
z tym należy rozważyć złożenie jednego zamówienia na jeden budynek.

(1) Wartość nominalna, tolerancja zgodnie z EN 10169

http://industry.arcelormittal.com/granite
https://constructalia.arcelormittal.com/en/products/granite-range
https://industry.arcelormittal.com/granite
https://industry.arcelormittal.com/app/steeladvisor

