
ZMevolution®

Mocniejszy, wydajniejszy, lepszy

ArcelorMittal Construction

• Wydajniesze gospodarowanie 
surowcami

• Doskonała ochrona 
antykorozyjna

• Zmniejszona emisja dwutlenku 
węgla



ZMevolution®

Innowacyjna powłoka metaliczna. 

«Szyta na miarę» powłoka 
metaliczna

Powłoka ZMevolution® jest produkowana 
na naszych własnych liniach hutniczych 
w procesie cynkowania ogniowego i 
zanurzania rdzenia w kąpieli stopu o 
unikalnym składzie cynku, aluminium i 
magnezu. Taki zestaw trzech składników 
ma zasadnicze znaczenie, bowiem 
magnez i aluminium tworzą stabilną i 
trwałą warstwę ochronną, zapewniając 
skuteczniejszą ochronę przed korozją niż 
standardowa, czysta powłoka cynkowa. 
Dodatkowo, ta opatentowana przez 
nas powłoka, oferuje znacznie większą 
elastyczność niezbędną przy formowaniu 
wyrobów «na zimno». Ta powłoka została 
w pełni ceryfikowana zarówno przez DIBt, 
jak i przez CSTB.

Doskonała ochrona antykorozyjna 

Nic nie zapewnia lepszej ochrony niż 
ZMevolution®. Cynk tworzy tradycyjną 
ochronę katodową, a aluminium 
dodatkowo spowalnia jej postarzanie. 
Magnez redukuje pełzanie krawędziowe. 
Starzenie tej powłoki, występujące w 
środowisku korozyjnym, jest trzy razy 
mniejsze niż standardowej powłoki 
cynkowej. Cały szereg różnych wyrobów, 
powleczonych metalicznie, został poddany 
testom we mgle solnej: wynik badania 
jednoznacznie dał dowód na doskonałe 
własności antykorozyjne ZMevolution®. 

  ZMevolution® chroni dwa do trzech razy 
lepiej rdzeń stalowy niż standardowa 
powłoka cynkowa !

  ZMevolution® charakteryzuje 
bardzo mały stopień rozwarstwiania 
na krawędziach i powierzchniach 
zadrapanych w porównaniu do stali 
cynkowanej tradycyjnie.
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Większa ochrona
ZMevolution® oferuje wyższą ochronę 
antykorozyjną i 
trzykrotnie dłuższą 
żywotność niż 
tradycyjne powłoki 
cynkowe.

Wyższa estetyka
Modyfikacje dokonane na naszych liniach 
powlekania metalicznego umożliwiają 
produkcję stali z najwyższej jakości 
gładką powierzchnią, w naturalnym 
szarym odcieniu i bez efektu «kwiatu 
cynkowego» - tak powleczona 
wstępnie stal ma wyjątkowo estetyczne 
wykończenie. 

Mniejsza waga
Dzięki niższej masie powłoka metaliczna 
ZMevolution® umożliwia zmniejszenie o 
około 4% masy gotowych elementów.
To z kolei przyczynia się bezpośrednio do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w 
procesie produckji i transportu.

Przyjazne środowisku
Stosując ZMevolution® przyczyniasz się 
do:

 > redukcji emisji dwutlenku węgla w 
procesach produkcji i transportu.

 > zachowania naturalnych zasobów 
surowcowych przez zmniejszenie 
zużycia cynku.

 > złagodzenia skutków 
zanieczyszczenia gleby tlenkami 
cynku.

 > wydłużenia żywotności budynku.

Większa elastyczność
Skład chemiczny tej powłoki metalicznej 
został tak skomponowany, aby zapewnić 
najlepszą w swej klasie elastyczność, 
niezbędną w procesach obróbki stali. 
Właśnie ta jej właściwość wpływa 
na wyższą ochronę antykorozyjną w 
obszarach największych zagięć. 

ArcelorMittal Construction nieustannie ulepsza swoją ofertę, by 
móc zaoferować jak najszerszą gamę wysoko wydajnych blach 
profilowanych, kaset i kasetonów ściennych oraz płyt warstwowych.

Zdolność do formowania

ZMevolution® została zaprojektowana 
specjalnie na potrzeby rynku budowlanego 
i nadaje się do zastosowania w każdym 
produkcie z gamy ArcelorMittal 
Construction. Dzięki swej odpornej na 
zniszczenia gnące i doskonale przyczepnej 
warstwie metalicznej można ją formować 
na wiele sposobów, gnąc i profilując bez 
pęknięć, nawet w miejscach krytycznych.

Odpowiedzialność za środowisko dla 
lepszej przyszłości

TStosując ZMevolution® przyczyniamy się 
do:

  Ochrony zasobów naturalne poprzez ich 
racjonalniejsze wykorzystanie i mniejsze 
zużywanie cynku niż w zwykłych 
powłokach cynkowych.
Co roku na całym świecie wydobywa 
się około pięć milionów ton cynku, 
stosowanego m.in. w procesie 
cynkowania stali. Zasoby tego surowca 
są ograniczone.

  Drastycznej redukcji emisji dwutlenku 
węgla.
W procesie produkcji tej powłoki 
potrzebujemy mniej materiału i energii, 
co w efekcie przekłada się na redukcję 
emisji dwutlenku węgla o 46 %. Dla 
średniej wielkości huty ta oszczędność 
znaczy tyle, ile wytwarza 13 tysięcy 
samochodów przejeżdżających po 13 
tysięcy kilometrów rocznie każdy !
Od chwili, gdy ArcelorMittal Construction 
zaczął produkować ZMevolution® w 
miejsce tradycyjnej powłoki cynkowej, 
globalne zanieczyszczenie środowiska 
zostało zredukowane o 63 milionów 
kilogramów dwutlenku węgla.

construction.arcelormittal.com
Cynk Galfan® ZMevolution®
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