
“RAIKO PLATINUM” - geriausia apsauga nuo korozijos
RAIKO PLATINUM lietaus nuvedimo sistema iš ArcelorMittal „Magnelis“® - 0,57 storio plieno šerdis iš abiejų
pusių padengta ZM310 (310 g./m²) lydiniu.

„Magnelis“ – tai naujas, išskirtinis metalo sluoksnis, saugantis įvairios paskirties paviršius nuo
ilgalaikio susidėvėjimo.
Šis unikalus „Magnelis“ sluoksnis pasižymi:

• Puikia antikorozine apsauga – iki 10 kartų geresnė negu galvanizuoto plieno

• Atšiaurioms sąlygoms geriausiai pritaikytomis apsauginėmis savybėmis

 



„Magnelis“ cheminė sudėtis optimaliai pritaikyta geriausiai antikorozinei apsaugai.

 „Magnelis“ gaminamas įprastinėje pramoninėje karštojo mirkymo galvanizacijos linijoje: yra nardinamas į 
išlydytą cinką, kurio cheminė sudėtis unikaliai praturtinta 3,5 proc. aliuminio ir 3 proc. magnio. Tie 3 proc. 
magnio vaidina lemiamą vaidmenį, nes ant viso paviršiaus susiformuoja stabilus ir patvarus sluoksnis, 
saugantis nuo korozijos daug veiksmingiau negu dangos su mažesniu magnio kiekiu. Taigi „ArcelorMittal“ 
gaminamas „Magnelis“ yra gerokai pranašesnis už alternatyvius Europoje gaminamus produktus. 
„Magnelis“ yra natūralios tamsiai pilkos spalvos, be blizgančių taškų, lygios, estetiškos išvaizdos. RAIKO 
PLATINUM ZM310 „Magnelis“ yra apdorotas standartiniu aplinkai nekenkiančiu „E-Passivation“ būdu, kas 
šiam gaminiui suteikia unikalią laikiną apsaugą (be šešiavalenčio chromo), kuri išsilaiko iki kol gaminys yra
sumontuojamas.
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Magnelis®

Pagrindiniai privalumai

Didesnis atsparumas korozijai

Druskingoje ar amoniakinėje aplinkoje niekas nesaugo taip gerai kaip „Magnelis“. Dėl savo unikalios 
cheminės sudėties „Magnelis“ saugo nuo korozijos kur kas veiksmingiau negu standartinis karštojo mirkymo
galvanizuotas plienas.

„Magnelis“ padengta paviršiaus danga amoniakinėje aplinkoje nyksta septynis kartus lėčiau negu 
standartinė cinko danga. Be to, „Magnelis“ užtikrina ilgiau išliekančią aktyvią dangos apsaugą, kuri tarnaus 
ilgai.

Per aštuonių mėnesių laikotarpį su įvairiomis metalo dangomis dengtais gaminiais buvo atliekami druskos 
purškimo bandymai. Jų rezultatai liudija apie akivaizdų „Magnelis“ antikorozinių savybių pranašumą, 
lyginant su kitomis metalo dangomis. Raudonos rūdys ant „Magnelis“ mėginio nepasirodė.

„Magnelis“, lyginant su kitomis metalinėmis dangomis, geriau saugo nuo korozijos ir itin šarmingoje 
aplinkoje
(kai pH yra nuo 10 iki 13).

Dėl savo cheminės sudėtis šis produktas teikia pranašesnę barjerinę apsaugą nuo korozijos amoniakinėje 
aplinkoje.
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Magnelis®

Puikus apdirbamumas

„Magnelis“ pasižymi tris kartus geresnėmis savybėmis negu standartinis galvanizuotas plienas,
lėčiau randasi miltelinės apnašos, o apdirbimo metu prarandama mažiau dangos masės
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