Powłoki 4 g eneracji na drutach stalowych

Pomyśl
Maccaferri PA6
PA6 - Powłoka wysokiej jakości
PA6 to najnowsza ulepszona odmiana poliamidu, wnikliwie
opracowana do stosowania w koszach gabionowych,
materacach Reno, siatkach do zabezpieczeń skap skalnych i
gruntowych i w systemach gruntu zbrojonego Terramesh®
System i Green Terramesh®.
PA6 jest najlepszą spośród wszystkich dostępnych powłok
Maccaferri. Dzięki temu klienci mogą dostać produkt, który
spełnia wymagania każdego projektu.

PA6 - Powłoka „przyjazna dla środowiska”
Powłoka Maccaferri PA6 na siatkach stalowych oferuje
znaczne korzyści dla środowiska w stosunku do
tradycyjnych produktów powlekanych PCW (PVC).
Nie zawiera metali ciężkich, ftalanów, ani żadnych innych
chemikaliów powodujących dziurę ozonową.

POWŁOKA PA6 - POZOSTAŁE KORZYŚCI
+ Dłuższy okres użytkowania konstrukcji

+ Lepsza przyczepność do drutu

+ Lepsza elastyczność długoterminowa

+ Mniejsza penetracja korozji pełzającej

+ Lepsza wytrzymałość długoterminowa

+ Lepsze właściwości w niskich temperaturach

+ Większa trwałość

+ Lepsza odporność na ścieranie

Powłoki czwartej generacji Maccaferri PA6 na produktach z siatki stalowej należy stosować wówczas, gdy produkty
powlekane PCW (PVC) nie spełniają odpowiednich właściwości udarności, odporności lub środowiskowych.
Produkty Maccaferri z powłoką PA6 produkowane są zgodnie z normą PN-EN 10245 5:2011 "Drut stalowy i wyroby z drutu
Powłoki organiczne na drucie stalowym Część 5: Drut powlekany poliamidem"

Nowa
Powłoka
Maccaferri posiada wieloletnią historię innowacji, rozwoju produktów i rozwiązań w celu spełnienia wymagań technicznych
dla sektora inżynieryjnego i geotechnicznego.
Produkty Maccaferri z siatek stalowych od teraz chronione są przez wysokiej jakości powłoki zabezpieczające przed korozją.
Obecnie, w sytuacji, gdy są większe wymagania techniczne i środowiskowe firma Maccaferri dodała nową powłokę PA6 do
dotychczas dostępnych.
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• 1990

Gabiony z podwójnie zaplatanych
drutów ze stali miękkiej z cienką
powłoką cynkową. Twórca i właściciel
pierwszego patentu nowoczesnych
gabionów.

Gabiony z siatek zabezpieczonych
stopem GalMac® (ZnAl) z powłoką
PCW lub bez powłoki.
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• 1950
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Gabiony z siatek zabezpieczonych
cynkiem i powlekane PCW.

Gabiony z siatek zabezpieczonych
stopem GalMac® (ZnAl) z powłoką
PA6 lub bez powłoki.

ULEPSZENIA
W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA

+
ULEPSZENIA
TECHNICZNE

=
POWŁOKA
MACCAFERRI PA6

Produkty Maccaferri powlekane PA6 nie
mają zastąpić istniejących produktów
powlekanych PCW, ale są stosowane, gdy
produkty z powłoką PCW nie zapewniają
dostatecznej ochrony i okresu użytkowania
konstrukcji. Nowa powłoka PA6 jest
dostępna we wszystkich tradycyjnych
p r o d u k t a ch M a c c a fe r r i : w ko s z a ch
gabionowych, materacach Reno, siatkach do
zabezpieczeń skap skalnych i gruntowych
oraz w systemach gruntu zbrojonego
Terramesh® System i Green Terramesh®.
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30% DŁUŻSZY OKRES UŻYTKOWANIA
Właściwości długoterminowe pracy produktu w rzeczywistych
warunkach odnoszą się do wyników testów przyspieszonego starzenia.
W tych samych warunkach produkty z powłoką Maccaferri PA6 dają o
30% większą trwałość w porównaniu do trwałości produktów
powlekanych PCW.
Projektowany okres użytkowania oparty jest na skuteczności resztkowej
powłoki polimerowej; powłoka Maccaferri PA6 zachowuje co najmniej
50% jej właściwości mechanicznych po przy ekstrapolacji na 102 lata.
Dlatego też możliwe jest projektowanie konstrukcji na ponad 120 letni
okres użytkowania.

50% ODPORNIEJSZA I BARDZIEJ TRWAŁA
Powłoką Maccaferri PA6 jest polimer poliamid. Twardość i gładkość
powierzchni sprawia, że jest ona niezwykle odporna na uszkodzenia
mechaniczne. Z tego punktu widzenia korzyści są następujące:
+ Mniejsze uszkodzenia podczas transportu i montażu
+ Zwiększona odporność na uszkodzenia podczas wbudowywania
przy zbrojeniu gruntów w systemach Terramesh® System
i Green Terramesh®
+ Lepsza odporność na ścieranie i uderzenia w konstrukcjach
hydrotechnicznych i zabezpieczeniach przed spadającymi
odłamkami skalnymi

25% WIĘKSZE WYDŁUŻENIE PO 3000h TESTU UV

Powłoka Maccaferri PA6 pozostaje bardziej plastyczna po 3000h
ekspozycji na UV w stosunku do powłoki PCW. Ta elastyczność
pozwala powłoce PA6 lepiej chronić drut stalowy przez cały okres
użytkowania. Z tego punktu widzenia korzyści są następujące:
+ Mniejsze ryzyko złuszczania w przypadku uszkodzenia
+ Utrzymuje ochronę drutu, nawet przy dużych jego
deformacjach
+ Zwiększona odporność na rozerwanie powłoki pod wpływem
ekstremalnych uderzeń

3X LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ DO DRUTU STALOWEGO
Powłoka polimerowa jest wytłaczana na drucie stalowym w trakcie
produkcji. Powłoka Maccaferri PA6 tworzy silniejsze połączenie z
drutem stalowym niż powłoka PCW. Z tego punktu widzenia korzyści
są następujące:
+ Mniejsze potencjalne przedostawanie się zanieczyszczeń
+ Zredukowane łuszczenie się powłoki po uszkodzeniu
+ Większa odporność na uszkodzenia przy wbudowywaniu
i dłuższy projektowany okres użytkowania
+ Obniżona penetracja korozji pełzającej
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Ulepszone właściwości
Nowa powłoka Maccaferri PA6 to poliamid, wytłaczany na zabezpieczonym wcześniej powłoką metaliczną drucie
stalowym, przed wykonywaniem siatki stalowej, dzięki czemu można dostarczać produkty o wyjątkowych
właściwościach fizycznych i środowiskowych.
Poliamid 6 charakteryzuje się optymalnymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na zużycie, niskim
współczynnikiem tarcia, dobrą odpornością na uderzenia i wysoką wytrzymałość zmęczeniową.

Transformacja technologiczna
Poliamidy mogą być łatwo formowane za pomocą wtrysku lub rozdmuchiwania. Folie, blachy, pręty, pierścienie i
rury są tworzone przez wytłaczanie. Poliamidy w postaci proszku są również stosowane jako powłoki ochronne i
warstwy wodoodporne.

Zastosowania poliamidu
Wszechstronność poliamidu i jego wysokie właściwości fizyczne i mechaniczne pozwalają stosować go w różnych
dziedzinach, takich jak: przemysł samochodowy, tekstylia, przemysł mechaniczny i elektryczny dla urządzeń
gospodarstwa domowego, meblarstwo i rolnictwo.

POWIELANIE, W TYM FOTOKOPIA, FILM I MIKROFILM JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE NA CAŁYM ŚWIECIE.

Officine Maccaferri
Officine Maccaferri jest główną częścią Maccaferri Industrial
Group. Jej ciągły wzrost oparty jest na innowacyjności,
rzetelności, doskonałej obsłudze i poszanowaniu środowiska
naturalnego. Wizją firmy jest stać się wiodącym,
międzynarodowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla
budownictwa inżynieryjnego i ogólnego. Wdrażając strategię
integracji pionowej, Maccaferri prowadzi badania, produkuje,
projektuje, dostarcza i opracowuje rozwiązania dla swoich
rynków docelowych. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma otwiera
się na nowe rynki, jednocześnie wzmacniając swoją obecność
na rynkach już istniejących. Obecnie Maccaferri oferuje
zaawansowane rozwiązania inżynierskie, od odbudowy plaż
do konstrukcji z gruntu zbrojonego, od ochrony przed
spadającymi odłamkami skalnymi do rozwiązań w
budownictwie tunelowym. Z ponad 2000 zatrudnionymi
pracownikami, 26 zakładami produkcyjnymi i lokalną
działalnością w 100 krajach na całym świecie, Maccaferri może
naprawdę twierdzić, że jest firmą światową skoncentrowaną na
lokalnych sprawach.

Doradztwo i partnerstwo
Motto Maccaferri to: “Engineering a Better Solution”. Nie tylko
dostarczamy gotowy produkt, ale również współpracujemy z
naszymi klientami, oferując doradztwo techniczne oraz
przedstawiając wszechstronne, oszczędne i bezpieczne dla
środowiska rozwiązania. Dążymy do zbudowania wzajemnie
korzystnych relacji z klientami poprzez wysoką jakość naszych
usług i rozwiązań technicznych.

Struktura organizacyjna
Założona w 1879 Officine Maccaferri wkrótce stała się
technicznym wzorcem w projektowaniu i rozwijaniu rozwiązań
dla zabezpieczeń przeciwerozyjnych i konstrukcji oporowych.
Od tego czasu, poprzez innowacje technologiczne, ekspansję
geograficzną i skoncentrowaniu się na różnorodnych
aspektach technicznych, Maccaferri oferuje rozwiązania na
poziomie światowym, z szerokim zakresem zastosowań w
budownictwie inżynieryjnym, geotechnice i ochronie
środowiska od ochrony wybrzeża do konstrukcji gruntu
zbrojonego i od zabezpieczeń przed spadającymi odłamkami
skalnymi do systemów tunelowych.

Maccaferri: Engineering a Better Solution
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