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                                                         yra ypatingai raukšlėta danga, kurios šiurkšti struktūraBig Stone 

 primena ant paviršiaus paskleistą stambiagrūdį smėlį. Dangos storis yra 35 μm. 

          Ypatingas reljefas gaunamas padengiant paviršių pirmiausia specialaus vaško granulėmis. Vaškas 

yra lydomas ir formuojamas reljefinis paviršius. Suformuotas reljefinis paviršius yra padengiamas dažų 

sluoksniu.

Panaudojimo sritis

Big Stone yra tinkamas naudoti stogų ir sienų dangų profiliavimui.

Aplinkosauginės savybės

Big Stone yra energiją taupanti medžiaga dėl įdėto specialaus atspindinčio pigmento. Todėl ji atspindi 

infraraudonuosius spindulius, neįkaista ir neleidžia karščiui patekti į pastato vidų. 

Organinis padengimas

Big stone    Storis

Išorinės pusės gruntas   15 μm

Išorinės pusės padengimas  20 μm

Kitos pusės padengimas  5 μm

Savybės

Nominalus dažų sluoksnis  35 μm

Blizgumas (60°)   1~4

Minimalus lenkimo spindulys  2T

Maksimali darbinė temperatūra 100 °C

Pagrindinė mežiaga

Big Stone yra tiekiama ant karšto panardinimo būdu cinkuoto lakšto pagal EN 10346 su Zn padengimu Z275. 

Spalvų gama

Specialus multi-raukšlėtas grubios tekstūros paviršius sukuria 3D paviršiaus efektą. Gali būti gaminama daug 

įvairių spalvų.

15 metų garantija

Big Stone sistemai taikoma 15 metų garantija. Garantija galioja privatiems, komerciniams ir lengvosios 

pramonės pastatatams, esantiems normalioje aplinkoje (>1 mylia nuo jūrinės ar industrinės aplinkos).

Garantija taikoma: perforacijai nuo rūdžių, viršutinio padengimo lupimuisi ar skilinėjimui.

Bet koks lupimosi ar skilinėjimo defektas turi būti pastebimas paprasta akimi stebint vertikaliai 2 m atstumu. 

Jei defektai yra atsiradę profiliuojant ar kitaip formuojant plieną, garantija negalioja.

10 metų garantija galioja spalvos pasikeitimui ir kalkėjimui, kai:

- galimas spalvos pokytis < de 8 pagal ASTM D2244-93;

- kalkėjimas: > nr. 4 pagal ASTM D3964. 
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