
UA HYDROPROFIL 
C4/C5*

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na 
naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając 
oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego 
informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby 
prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.
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Opis produktu

Wysokiej jakości profil ościeżnicowy 
HYDROPROFIL C4/C5* do konstrukcji 
nośnych systemów Rigips zabezpie-
czony powłoką ZM310 przed moż-
liwością powstania korozji. Posiada 
klasę odporności C4/C5*. Wykonany 
z doskonałego gatunku stali o dużej 
wytrzymałości. Gwarantuje wysoką 
jakość montażu systemów suchej 
zabudowy, kompatybilność oraz 
doskonałe dopasowanie wszystkich 
współpracujących ze sobą elementów 
systemu. 

Zalety

l  Znakomita odporność na korozję: 
3 x lepsza niż stali ocynkowanej 
(w oparciu o wyniki badań 
ekspozycyjnych)

l  Efekt samoregeneracjI i zapewnia 
doskonałą ochronę krawędzi

* Wymagana Jednostkowa Deklaracja Środowiskowa

Powłoka ZM310 chroni przed 
korozją dłużej niż standardowe wyroby 
ocynkowane, posiada również lepsze 
właściwości niż inne powłoki o niższej 
zawartości magnezu. Decydującym 
czynnikiem jest wyjątkowy skład 
powłoki ZM310 (3% Mg i 3,5% Al), który 
zapewnia stabilną i mocną ochronę na 
całej powierzchni blachy oraz na jej 
krawędziach. Zwarta powłoka ZM310 
uniemożliwiająca znajdującej się poniżej 
warstwie stali kontakt z otoczeniem 
działa jak bariera zapobiegająca 
powstawaniu korozji. Efektem jest 
bardzo skuteczna ochrona antykoro-
zyjna nawet w najbardziej wymagają-
cych środowiskach.

Materiał

l  blacha stalowa ocynkowana
l  zabezpieczenie przed korozją 

powłoką ZM310
l  przyjazny środowisku
l  klasa odporności pożarowej A1

Przeznaczenie  
oraz zakres stosowania

Profile ościeżnicowe UA to elementy 
szkieletowej konstrukcji metalowej. 
Przeznaczone do wzmacniania 
otworów drzwiowych, wykonywania 
konstrukcji ścian działowych, okładzin 
ściennych i sufitowych, sufitów 
podwieszanych w systemach suchej 
zabudowy. Do stosowania w środowi-
skach kategorii korozyjności C4/C5*.

Profil jest idealne dopasowany 
do dedykowanych produktów Rigips. 
Jest wykonany z uwzględnieniem 
najwyższych standardów jakości.
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