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P200
Allmän produktbeskrivning
SSABs Plastisol P200 är en tjock, färgbelagd produkt med reliefaktig yta. Den kombinerar hög slitstyrka med högt korrosionsmotstånd. P200 är lätt att
bearbeta och kan bockas utan begränsningar.
Produkten har överlägsen hållbarhet när den utsätts för personer som går på taket och andra nötningar, och den har ett utmärkt korrosionsskydd.
SSABs färgbelagda produkter uppfyller gällande REACH-bestämmelser och är helt fria från kromater. Alla färgbelagda produkter är tillverkade enligt EN
10169 + A1.

Tekniska egenskaper
Technical Properties

Präglad

Glans

n/a

Minsta inre bockningsradie

0 x plåttjocklek

Repbeständighet

45N

UV-beständighet

Ruv2

Korrosionsbeständig*

RC5

Smutsavvisande

Tillfredsställande

Högsta användningstemperatur

60 °C

Brandklass, EN 13501-1

C-s2, d1

Beläggningstjocklek, nominell

200 µm

Primer

6 µm

Beläggningsstruktur

Präglad

Stålbeteckning**

S280GD-S350GD, DX51D

Zinkbeläggning

275 g/m2

Min. ståltjocklek**

0.42 mm

Stålbredd**

1000 - 1500 mm

* Klassificering i korrosionsbeständighetskategorier baseras på blåsbildning, delaminering och skador på beläggningen i en bock efter två års exponering på naturliga utomhusteststationer enligt EN
10169.
** Maximal ståltjocklek är 1,5 mm och högsta stålbredd beror på stålets tjocklek. För övriga ståldimensioner och stålsorter kontakta SSAB Tech Support.

Kulörer
Nedanstående kulörer är tillgängliga för närvarande. Andra kulörer går att få enligt särskild överenskommelse.
Kulörer

Präglad

White - RR120 / SS----

x

Anthracite Grey - RR2H8 / SS0087

x

Nordic Night Black - RR33 / SS0015

x

Walnut Brown - RR32 / SS0387

x

Beläggning på motsatt sida
Om inte annat anges är plåtens baksida lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt som ytterligare förbättrar produktens korrosionsbeständighet.
Beläggningen har goda vidhäftningsegenskaper till många typer av lim och skum, men kompatibiliteten måste testas från fall till fall.
Technical Properties
Nominell beläggningstjocklek

12 µm

Primer

5 µm

Kulör

Grå

Korrosionsresistens

Min CPI3

För att underlätta materialidentifiering är baksidan av plåten märkt med t.ex. SSAB-logotypen och produktens namn. Produktionsåret anges för att underlätta
materialets spårbarhet och kan hänvisas till inom garantitiden. En pil visar produktionsriktningen för att säkerställa att installationen görs i en enhetlig
riktning.

Kontaktinformation
www.ssab.com/contact
Vid skillnader mellan språkversioner är det den engelskspråkiga versionen som har företräde. Mindre ändringar och uppdateringar av dokumenten kan
ske. Hämta den senaste versionen på www.ssab.com
SSAB, Strenx, Hardox, Docol, GreenCoat, Toolox, Armox, Ramor, SSAB Domex, SSAB Laser, Raex, Duroxite är varumärken som tillhör SSAB-koncernen.

