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Energieffektiva & klimatsmarta
ventilationssystem med
GreenCoat BT®

ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.ABCvent.se
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”Minskad miljöpåverkan
med GreenCoat BT®”

- Som ABC Garantiplåt har vi valt SSAB´s GreenCoat BT, säger ABC Vent´s VD Ingemar Carlsson.
GreenCoat® -produkter har en biobaserad färgbeläggning som innehåller svensk rapsolja. Dessa
fördelar innebär minskad miljöpåverkan. Alla våra produkter uppfyller riktlinjerna i REACH och klarar
miljöcertifiering av byggnader med guld och BREEAM krav. Vår vision är att erbjuda fossilfria och
energieffektiva ventilationsprodukter, avslutar Ingemar Carlsson.

Varför välja GreenCoat?

100 % förnybar energi

GreenCoat®-produkterna har hög färgbeständighet och en hållbar ytfinish som motstår såväl rost,
vitrost och UV-strålning som repor och smutsbeläggning, vilket minskar underhållsbehovet.

Våra produkter produceras med
100 % förnybar energi. Detta innebär att vi bara
använder el från förnybara källor – vindkraft,
vattenkraft, biomassa och solkraft.*
Ett bra miljöval helt enkelt!

Med ABC Garantiplåt/GreenCoat® får man system
i ett helhetstänkande där takhuvar, ytterväggsgaller, byggplåt, vattenavrinning och garnering
åldras lika och genom tiden överensstämmer i
kulörer. ABC Garantiplåt har en färgbeläggningsgaranti på 25 år och uppfyller korrosivitetsklass C4.

100% Återvinningsbart
Produkter som är tillverkade av GreenCoat
skyddar din byggnad mot väder och vind i många
årtionden. Vid slutet av byggnadens livslängd
kan stålet smältas ner igen och bearbetas till nya
stålprodukter. Stål är 100 % återvinningsbart utan
försämrad kvalitet.

*Källa: Naturskyddsföreningen
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Färgbelagt stål - Korrisionsbeständigt och en yta som håller
Grundmaterialet i färgbelagt stål är stål, belagt med tunt zink lager. Stålet väljs efter de egenskaper
som bäst passar slutprodukten. Zinkbeläggningen skyddar stålet mot korrosion på två sätt. Dels är
den ett skyddande skikt som håller syre och vatten borta från stålet, men den fungerar också som
ett katodiskt skydd. Det betyder att i skärkanter eller vid skador i zinkbeläggningen fungerar zinken
som offeranod och reagerar för att bilda skyddande blandningar som blockerar fortsatta
korrosionsprocesser.
GreenCoat® färgbelagda stålprodukter
överensstämmer med följande
bestämmelser:

Garantiplåtens/Greencoats uppbyggnad

REACH-bestämmelser
CLP (1272/2008/EG)
SundaHus
BASTA (2017:A1)
Byggvarubedömningen (BVB, 2013)
Byggvarudeklarationer (Föreningen för
Byggvarudeklarationer,
BPD 3, 2007).
Miljövarudeklarationen (EPD) för
GreenCoat®

Skyddsfilm (valfritt)
Toppskikt
Primer
Förbehandling
Zink
Stål
Zink
Förbehandling
Primer
Baksidesbeläggning

Källa: SSAB

Källa: SSAB

Kulörkarta

ABC Garantiplåt™/GreenCoat® ger dig 25 års färgbeläggningsgaranti!
METALLIC
Glans 40

STANDARD
Glans 30-40

SVART 015
NCS S 9000-N, RAL 9011

LJUSGRÅ 022
NCS S 2005-G60Y, RAL 7044

MÖRKRÖD 758
NCS S 5040-Y80R, RAL 3009

SILVER METALLIC 045
NCS angivelse saknas - RAL 9006

MÖRKGRÅ 087
NCS S 7005-B20G, RAL 7043

VIT 001
NCS S 1002-G50Y, RAL 9002

TEGELRÖD 742
NCS S 4550-Y70R, RAL 8004

MÖRKSILVER METALLIC 044
NCS S 6000-N - RAL 9007

ZINKGRÅ 244
NCS S 4005-R80B, RAL 7040

BRUN 434
NCS S 8010-Y70R, RAL 8017

ÄRGGRÖN 975
NCS S 3020-G10Y, RAL 6021

* Tidigare kulörnummer

(7011)*

(NCS S 3502-B)*

(NCS S 8005-Y80R)*

(NCS S 5030-Y80R)*

NCS och RAL avser närmaste kulör.

Källa: SSAB
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ABC Ventilationsprodukter AB är ett av de ledande företagen i Norden på
utveckling, tillverkning och marknadsföring av energieffektiva och klimatsmarta
ventilationssystem.Vårt produktsortiment innefattar
ett brett utbud av ventilationsprodukter.

ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 info@abcvent.se www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.

