
colofer® vario (Iridescent, High-gloss & UV)
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RC2 RC3 RC4 RC5 RUV4RUV3

Okres gwarancji w zależności od położenia n.p.m.

do 900 m 900 - 1300 m 1300 - 1700 m 1700 - 2100 m powyżej 2100 m

100 % 90 % 70 % 50 %

nicht verfügbar

Na życzenie

dostępny w poszczególnych  
kolorach standardowych

wyłącznie ze specjalną gwarancją Okres gwarancji w zaokrągleniu do pełnych lat.

Właściwości Norma badań/wytyczne do badań Typowe wartości
grubość całkowita powłoki EN 13523-1 35-40 µm

kolor EN 13523-3 wg. ustaleń

połysk (60°) EN 13523-2 wg. ustaleń

przyczepność po wgłębieniu EN 13523-6 6 mm Gt0B

przyczepność po zgięciu EN 13523-7 ≤ 1 T bez rozerwań

pęknięcia przy gięciu EN 13523-7 ≤ 3 T bez pęknięć

odporność na zarysowania zg. z normą EN 13523-12 ≥ 20 N

odporność na temperaturę (w eksploatacji) -20 do +110 °C 1)

odporność na korozję
 test z wodą kondensacyjną w stałym klimacie

 test w komorze solnej 

EN 13523-25

EN 13523-8

czas badania: 750 h 
na powierzchni nie tworzą się pęcherzyki

czas badania: 500 h
średnie przebicie (rysy do cynku):  
maks. 2 mm, na powierzchni nie tworzą się pęcherzyki

klasa odporności antykorozyjnej DIN 55634 III na materiale podkładowym Z275 (istnieje certyfikat)
wymogi K III spełnia także ZM120

klasa RC EN 10169 RC 3 na Z275 lub ZM120

odporność na promieniowanie UV 2) EN 10169 RUV 4

wygląd OF gładki

klasyfikacja reakcji na ogień EN 13501-1 Na życzenie

Wszystkie normy badań są zgodne z aktualnie obowiązującą wersją

Usługi gwarancyjne dla 

dachu 3)

Korozja (perforacja)

Przyczepność powłoki

Wygłąd zewnętrzny

RC2

ZM120 Z275  ZM90/Z200 

25 25 15

10 10 10

RUV 4 wg EN 10169

RC3

ZM120 Z275  ZM90/Z200 

15 15 10

8 8 8

RUV 4 wg EN 10169

Usługi gwarancyjne dla 

ściany 3)

Korozja (perforacja)

Przyczepność powłoki

Wygłąd zewnętrzny

RC2

ZM120 Z275  ZM90/Z200 

30 25 20

10 10 10

RUV 4 wg EN 10169

RC3

ZM120 Z275  ZM90/Z200 

20 18 15

8 8 8

RUV 4 wg EN 10169

voestalpine Steel Division
www.voestalpine.com/colofer
produktmanagement@voestalpine.com

Wszystkie zawarte w prospekcie informacje są odzwierciedleniem naszego aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia. Drobne różnice mogą być pochodną poszczególnego koloru lub grubości blachy. Informacja zawarta w druku dezaktualizuje 
się, w związku, z czym, zapraszamy do zapoznania się z redakcją na naszej stronie internetowej (www.voestalpine.com/colofer). Zmiany techniczne oraz pomyłki i błędy w druku zastrzeżone. Przedruk, nawet częściowy, wymaga uzyskania 
wyraźnej zgody od firmy voestalpine Stahl GmbH. 

1) Gwarancja przyczepności lakieru, na niekruszenie się powłoki na płaskich powierzchniach w okresie obowiązywania. Długotrwałe obciążenie przy wysokich temperaturach powoduje zmianę koloru.
2) Odporność na promieniowanie UV w znacznym stopniu uzależniona jest od koloru. Podana klasa RUV gwarantowana jest tylko dla kolorów podanych w tabeli 4. Inne kolory na zapytanie.
3) Warunki oraz zakres usług gwarancyjnych znajdują się w postanowieniach gwarancyjnych dla linii colofer® na stronie www.voestalpine.com/colofer.

Wszelkie dalsze techniczne pytania prosimy kierować na adres naszych specjalistów voestalpine.


