BUITENTOEPASSING

a product of Brucha®, Austria

Terracoat 27 µm
Coatingprestaties

Terracoat 27 µm

Productwaarden

Nominale dikte

27 µm

Uiterlijk

Gladde structuur

Glansgraad (Gardner 60°)

30 GU

Hechting van de coating (T-bend)

≤1T

Minimale zetradius (T-bend)

≤2T

Stootvastheid

18J

Corrosiebeschermings Klasse

Z275

Disclaimer: Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in dit productblad.

Jarenlange ervaring is de basis voor de ontwikkeling van Terracoat 27 µm.
Deze coating een duurzaam en esthetisch verantwoord produkt en levert goede prestaties.
Met de mogelijkheid van een projectgarantie. De UV bestendigheid (RUV3)
en verhoogde corrosiebescherming (RC3) zorgen voor een goed kleurbehoud.

Corrosie weerstand:
500 uren

• Zoutnevel-test
• Corrosie weerstandscategorie

1

RC3

Condensatie weerstand:
• QCT-test

1000 uren

• Corrosie weerstandscategorie (interieur)

CP14

UV weerstand:
• QUV (UVA + H20) test (2000 uren)

∆ E ≤ 3; GR ≥ 60%

• Corrosie weerstandscategorie

RUV3

Potloodhardheid oppervlak

HB-H

Brandclassificatie (EN13501-1)

A1

Bestendigheid tegen zuren en logen

Goed tot zeer goed

Bestendigheid tegen oplosmiddelen:
• Alifaten en alcohol

Zeer goed

• Ketonen

Laag

• Aroma’s

Goed tot zeer goed

Bestendigheid tegen minerale oliën

Zeer goed

Opmerkingen

De certificering voor RC3 geld niet voor matte kleuren.
De cijfers zijn gemiddelde eigenschappen en vormen geen specificatie. De cijfers hebben betrekking op de bovenlaag.
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Garanties:

04072017

Gevel

Dak

10

Kust

10

Kust

10

Landinwaarts

10

Landinwaarts

De aangegeven garantietermijnen zijn standaard perioden. Deze verwijzen naar Nederland, België en Duitsland.
Feitelijke garantie zal afhangen van de ligging, omgeving en toepassing. Projectgebonden garantie op aanvraag.
De garantie onder de noemer kust gelden voor gebouwen binnen 1 km van een kustlijn. Toepassingen in dit gebied
dienen voor aanvang aangevraagd te worden bij Cladding Point. De garantie aanvraag dient binnen 3 maanden na
de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn. Neem contact op met ons op voor meer informatie.

claddingpoint.nl

