
Hairexcel®
Projekt na całe życie

ArcelorMittal Construction

• Długotrwała stałość koloru 
• Znakomita ochrona korozyjna
• Bezpieczeństwo i trwałość
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Hairexcel® to powłoka poliuretanowa, nałożona 
w dwóch warstwach o łącznej grubości 60 µm 
na ocynkowany rdzeń stalowy - i następnie 
polimeryzowana w wysokiej temperaturze.
Od kilku dekad ta technologia zapewnia 
najdoskonalszą jakość powlekania.

Oprócz delikatnie błyszczącego, ziarnistego wyglądu, 
Hairexcel® oferuje doskonałą odporność na promienie 
ultrafioletowe, na ścieranie i zarysowanie – dzięki 
czemu nadaje się idealnie do każdego budynku, bez 
względu na jego lokalizację. 

Hairexcel® jest objęty gwarancją do 30 lat.

Warstwa wierzchnia : 
30 mikronów 
Podkład: 30 mikronów

ZMevolution®
Rdzeń stalowy 
ZMevolution®
Wzmocniony lakier 
ochronny

została sklasyfikowana jako RC5 i 
CPI4 zgodnie z EN10169. Jest ona 
najlepszym rozwiązaniem dla obiektów o 
wysokim poziomie wilgotności zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz, np. w 
basenach czy salach gimnastycznych. 
Jako dodatkowe zabezpieczenie 
antykorozyjne ArcelorMittal 
Construction stosuje również 
opatentowaną formułę powłoki 
metalicznej ZMevolution®. Dlatego 
bez względu na lokalizację obiektu, 
Hairexcel® jest właściwym wyborem do 
ochrony wyrobów – nawet jeśli budynek 
znajduje się nad morzem !

Odporny na ogień 

Hairexcel® został sklasyfikowany 
w klasie Euroclass A1. Uzyskał on 
tam klasyfikację A1, przechodząc 
pozytywnie szereg testów na palność, 
rozprzestrzenianie ognia, wydzielanie 
ciepła, wytwarzanie dymu i płonących 
kropli – i uzyskał wynik „niepalny”. Ta 
klasyfikacja obowiązuje dla wszystkich 

krajów europejskich !

Bezpieczny i trwały

Hairexcel® jest bezpieczny dla 
środowiska. W przeciwieństwie do wielu 
innych materiałów, w szczególności 
PCV, Hairexcel® nie zanieczyszcza 
gleby. Nie uwalnia żadnych dioksyn 
ani HCL mających negatywny wpływ 
na globalne ocieplenie. Hairexcel® 
jest zgodny z wymogami REACH 
i nie zawiera żadnych substancji 
rakotwórczych.

Jest również najbezpieczniejszym 
wyborem we wszystkich budynkach 
użyteczności publicznej gdyż 
ma najniższy poziom emisji 
formaldehydu, aldehydu octowego 
i LZO.

Hairexcel® jest objęty przez 
ArcelorMittal Construction programem 
„Smart Support Guarantee”.

Długotrwała niezmienna barwa 
Hairexcel® jest gwarancją długiej 
niezmienności barwy dzięki specjalnie 
skomponowanemu składowi żywicy. 
Będąc odpornym na promieniowanie 
ultrafioletowe UV RUV4 zgodnie z 
EN10169, Hairexcel® nie wykazuje 
pogorszenia koloru ani połysku bez 
względu na wybrany odcień. Hairexcel® 
oznacza zminimalizowanie ryzyka 
żółknięcia, łuszczenia się i uszkodzenia 
krawędzi powłoki:  możesz być pewny, 
że otrzymasz idealnie wybarwioną, 
żywą i czystą powierzchnię na kolejne 
lata !

Hairexcel® jest dostępny w szerokiej 
palecie barw – również metalicznych i 
połyskliwych – i nie ma praktycznie 
ograniczeń jego stosowania w 
żadnej szerokości i długości 
geograficznej.

Odporny na korozję

Powłoka Hairexcel® ze względu na 
jej doskonałą ochronę przed korozją 

Klasyfikacja powłoki
Środowisko wewnętrzne
CPI4 (NF EN 10169)

Środowisko zewnętrzne
RUV4 and RC5 (NF EN 10169)
C4 (Zulassung  Z-30.11-61)

Reakcja na ogień 
Euroclass A1

Hairexcel®
Uosobienie doskonałości  

Hairexcel® jest trwałą powłoką przeznaczoną do 
ekstremalnych środowisk. 
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GWARANCJA DO

30 LAT


