4. generácia povrchovej úpravy drôtu

Nová
povrchová

úprava

Spoločnosť Maccaferri má za sebou roky úspešného pôsobenia v oblasti inovácií a vývoja produktov
a riešení spĺňajúcich technické požiadavky strojárskeho a stavebného trhu.
Samotné produkty z oceľových sietí značky Maccaferri sú opatrené mimoriadne kvalitným systémom ochrany proti korózii. Teraz spoločnosť Maccaferri svoje portfólio povrchových úprav rozširuje
o novú technológiu určenú pre aplikácie vyžadujúce dokonalejšie ekologické alebo technické vlastnosti: Maccaferri PA6.

• 1879

• 1990

Gabiony tvorené dvojzákrutovou
sieťou z mäkkej ocele. Povrchová
úprava ľahkým pozinkovaním.
Vynálezca moderného gabionu
a vlastník originálneho patentu.

GalMac ® (Zn/Al) povrchová
úprava s PVC organickým
povlakom alebo bez neho.
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Produkty z pozinkovaného
drôtu s PVC povrchovou
úpravou.

GalMac ® (Zn/Al) povrchová
úprava s organickým
povlakom PA6.

EKOLOGICKÉ
VYLEPŠENIA

+
TECHNICKÉ
VYLEPŠENIA

=
MACCAFERRI PA6

Produkty s povrchovou úpravou
Maccaferri PA6 neslúžia ako náhrada
existujúcich
produktov
s povrchovou úpravou z PVC, no
používajú sa v prípadoch, keď
PVC nedokáže zaručiť dostatočnú
ochranu a životnosť. Nová povrchová úprava PA6 je k dispozícii
pre všetky štandardné produkty značky Maccaferri: gabiony,
Reno ® matrace a siete na ochranu proti padaniu skál, ako aj pre
systémy vystužených horninových
konštrukcií Terramesh ® a Green
Terramesh ®.

Maccaferri PA6

Porovnanie s povrchovou úpravou z PVC
O 30 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
Dlhodobá životnosť sa určuje na základe kombinácie testov zrýchleného starnutia s overením funkčnosti produktov v reálnych projektoch. Produkty s povrchovou úpravou Maccaferri PA6 preukázali
o 30 % dlhšiu životnosť v porovnaní s produktmi s povrchovou
úpravou z PVC v rovnakých podmienkach.

Predĺženie životnosti produktu (%)

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ MACCAFERRI PA6
V POROVNANÍ S PVC

Životnosť sa posudzuje na základe zostávajúcej funkčnosti
polymérovej povrchovej úpravy: materiál Maccaferri PA6 si po 102
rokoch pôsobenia zachováva minimálne 50 % svojich technických
vlastností.
Okolitá teplota (°C)

Vďaka tomu je možné dosiahnuť životnosť presahujúcu 120 rokov.

O 50 % VYŠŠIA PEVNOSŤ A ODOLNOSŤ

+
+
+

Zníženie poškodenia počas prepravy a montáže
Zvýšená odolnosť voči poškodeniu počas inštalácie
systémov Terramesh ® a Green Terramesh ®
Lepšia odolnosť voči abrázii a nárazom pri konštrukciách
úprav vodných tokov a systémoch na ochranu proti
padaniu skál

TVRDOSŤ
Korelácia tvrdosti Shore D / Rockwell M

Maccaferri PA6 je polymér na báze polyamidu. Vďaka tvrdému a hladkému povrchu skvele odoláva mechanickému
poškodeniu. Výhody:

PVC

PA6

O 25 % VYŠŠIA ŤAŽNOSŤ PO 3000-HODINOVOM UV TESTE

% ťažnosti pri porušení

ŤAŽNOSŤ PRI PORUŠENÍ PO 3000-HODINOVOM
VYSTAVENIU UV ŽIARENIU

Povrchová úprava Maccaferri PA6 je po 3000-hodinovom
vystavení UV žiareniu výrazne tvárnejšia ako PVC. Vďaka svojej flexibilite tak materiál PA6 dokáže chrániť oceľové drôty
podstatne lepšie a po dlhšiu dobu. Výhody:
+
+
+

PVC

PA6

Menšie riziko olupovania v prípade poškodenia
Zaručuje ochranu drôtov aj v prípade ich rozsiahlej
deformácie
Zdokonalená ochrana proti strhnutiu povrchovej úpravy
pri silných nárazoch

3 X LEPŠIA PRIĽNAVOSŤ K OCEĽOVÉMU DRÔTU

PRIĽNAVOSŤ POLYMÉRU K OCEĽOVÉMU DRÔTU

Polymérová povrchová úprava je pri výrobe extrudovaná na
oceľový drôt. Maccaferri PA6 vytvára s oceľovým drôtom
pevnejší spoj než PVC. Výhody:

Priľnavosť (N)

+
+
+
PVC

PA6

+

nižšie riziko prenikania kontaminácie
nižšie riziko odlupovania povrchovej úpravy
pri poškodení
vyššia odolnosť proti poškodeniu pri montáži
a dlhšia návrhová životnosť
nižšia miera prenikania produktov korózie
po povrchu drôtu

Technické
informácie
Vylepšené vlastnosti
Nová povrchová úprava Maccaferri PA6 je polymér na báze polyamidu, ktorý sa extruduje na pozinkovaný oceľový drôt ešte pred zostavením dvojzákrutovej siete. Výrobkom dodáva mimoriadne dobré
environmentálne a fyzikálne vlastnosti.
Polyamid 6 je charakteristický svojimi optimálnymi mechanickými vlastnosťami – odolnosťou proti
opotrebeniu, nízkymi koeficientmi trenia, dobrou odolnosťou pri náraze a vysokou odolnosťou proti
únave.

Technológia pretvárania
Polyamidy sa ľahko tvarujú vstrekovaním alebo vyfukovaním. Fólie, tabule, tyče, kruhy a rúry sú vyrábané extrudovaním. Polyamidy v práškovej forme sú používané aj ako ochranné povrchové úpravy
a vodotesné vrstvy.

Využitie polyamidu
Vďaka svojej univerzálnosti a vynikajúcim fyzickým a mechanickým vlastnostiam sa polyamid používa v rôznych oblastiach, ako sú automobilový priemysel (v ozubených kolesách, podperách, ventilátoroch a pod.), výroba textilu, výroba mechanických a elektrických súčiastok pre domáce spotrebiče,
výroba nábytku a poľnohospodárstvo.

Myslite
Maccaferri

PA6

Maccaferri PA6 je nový jedinečný polymér na báze
polyamidu, priamo vyvinutý pre použitie na gabiony, Reno® matrace, siete na ochranu proti padaniu
skál a systémy vystužených horninových konštrukcií
Terramesh® a Green Terramesh®.

Výkon

PA6 – vysoko účinná povrchová úprava

PA6 je vrchol odstupňovaného sortimentu povrchových úprav spoločnosti Maccaferri. Z tohto sortimentu si zákazníci môžu vybrať úroveň ochrany podľa
špeciﬁckých požiadaviek konkrétneho projektu.

Povrchová úprava
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RIE
ECO F

PA6 – ekologická povrchová úprava
V porovnaní s tradičnými oceľovými sieťami
s povrchovou úpravou PVC, Maccaferri PA6 ponúka značné výhody z hľadiska ochrany životného prostredia.
Neobsahuje žiadne ťažké kovy, ftaláty ani žiadne
chemikálie poškodzujúce ozónovú vrstvu.

PA6 – ĎALŠIE VÝHODY
+ dlhšia návrhová životnosť

+ lepšia priľnavosť k drôtu

+ vyššia odolnosť

+ nižšia miera prenikania produktov
korózie po povrchu drôtu

+ lepšia dlhodobá pevnosť

+ lepšia odolnosť proti abrázii

+ lepšia dlhodobá pružnosť

+ lepšie vlastnosti pri
nízkych teplotách

V prípade, že oceľové dvojzákrutové siete s povrchovou úpravou z PVC nespĺňajú požiadavky na húževnatosť,
odolnosť voči vplyvom okolitého prostredia či vplyv na životné prostredie, použite 4. generáciu povrchových
úprav, Maccaferri PA6.
Výrobky Maccaferri PA6 sú vyrábané v súlade s normou STN EN 10245-5 z roku 2011 „Oceľový drôt a drôtené
výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 5: Drôt s povlakom z polyamidu“.

V BROŽÚRE SÚ POUŽITÉ TYPICKÉ PRÍKLADY APLIKÁCIÍ PRI KTORÝCH MOHLA AJ NEMUSELA BYŤ POUŽITÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PA6. PRÍKLADY APLIKÁCIÍ SÚ ILUSTRAČNÉ.
AKÁKOĽVEK REPRODUKCIA VRÁTANE FOTOKÓPIE, FILMU A MIKROFILMU JE ZAKÁZANÁ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ CELOSVETOVO.

Profil spoločnosti
Officine Maccaferri
Po založení v roku 1879 spoločnosť Ofﬁcine Maccaferri
čoskoro prenikla do širokého povedomia technickej verejnosti v oblasti projektovania a vývoja riešení protieróznej
ochrany a oporných konštrukcií. Odvtedy sa spoločnosť
Maccaferri prostredníctvom technologických inovácií, teritoriálnej expanzie a cielenej diverziﬁkácie vypracovala do pozície, keď ponúka riešenia na globálnej úrovni pre širokú škálu
použití v inžinierskom a environmentálnom stavebníctve.

Poradenstvo a partnerstvo
Mottom našej spoločnosti je „Engineering a Better Solution“.
Nie sme obyčajným dodávateľom produktov, ale ﬁrmou, ktorá so svojimi klientmi pracuje v partnerskom vzťahu a ponúka
vlastné odborné znalosti, aby mohla poskytovať všestranné
a nákladovo efektívne riešenia šetrné k životnému prostrediu.
Naším cieľom je na základe kvality našich služieb a riešení
vybudovať s klientom vzťah, ktorý bude prospešný obom
stranám.

Organizačná štruktúra
Spoločnosť Maccaferri stojí v samom centre skupiny Maccaferri Industrial Group. Jej nepretržitý rast vychádza z tradične
udržiavaných hodnôt inovácie, integrity, vynikajúcej úrovne
služieb a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. Víziou ﬁrmy je stať sa vedúcou spoločnosťou na medzinárodnom poli,
ktorá poskytuje vyspelé riešenia na trhu inžinierskeho staviteľstva a výstavby. Zavádzajúc stratégiu vertikálnej integrácie Maccaferri skúma, vyrába, projektuje, dodáva a zhotovuje riešenia v rámci svojich cieľových trhov. Potenciál daného
odvetvia podnikania, v ktorom spoločnosť pôsobí, naďalej
rastie vďaka strategickému plánu otvárania nových a rastu už
existujúcich trhov. Spoločnosť Maccaferri v súčasnosti ponúka vyspelé technické riešenia od úpravy vodných tokov po
vystužené horninové konštrukcie a od ochrany proti padaniu
skál po riešenia pre stabilizáciu podložia. S viac ako 2 000
zamestnancami, 26 výrobnými prevádzkami a pobočkami
v 100 štátoch sveta môže spoločnosť Maccaferri skutočne
tvrdiť, že je prítomná v globálnom meradle s orientáciou na
miestne podmienky.
Maccaferri: Engineering a Better Solution

Systém riadenia kvality certiﬁkovaný CERTICOM TSÚS

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom, Slovakia
Tel.: +421 34 69 466 17
Fax: +421 34 69 466 29
ofﬁce@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

Obchodno-technická kancelária Bratislava:
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851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 20 24 00 56
Fax: +421 2 20 24 00 60
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www.maccaferri.sk

