Corus Colors

Colorcoat HPS200 Ultra®
Kleuren voor het leven

Ongekende productprestaties
Kleuren voor het leven

Optimale
corrosiebestendigheid

Dak van Colorcoat HPS200® met
Galvalloy™ na 7 jaar

Kleurverandering (∆E)

Glansbehoud (%)

Colorcoat HPS200 Ultra® biedt nu een sterk
verbeterd kleur- en glansbehoud en overtreft
ruimschoots de zware eisen van de hoogste
klasse van Euronorm 10169-2: RUV4. Dit betekent
dat uw gebouwen hun daadwerkelijke kleur- en
glansniveau aanzienlijk langer behouden als ze
bekleed zijn met Colorcoat HPS200 Ultra®.

Uniek Scintilla® motief
Het Scintilla® motief van Colorcoat HPS200 Ultra®
is ontworpen met een diepte van slechts
40 micron, waardoor vuilaanhechting minder
waarschijnlijk is dan bij het diepere leermotief.
Daarnaast is de effectieve minimum laagdikte
veel groter. Dit heeft een wezenlijke invloed op de
levensduur. Er blijft immers een voldoende dikke
coating over voor bescherming.
Het Scintilla® motief geeft de zekerheid dat dit
een Corus product is en biedt een moderne
uitstraling. In tegenstelling tot het ouderwetse
leermotief is het motief subtiel en leidt het de
aandacht niet af van het gebouwontwerp.

Dak van standaard plastisol op
dompelverzinkt staal na 7 jaar

De meeste voorgelakte staalproducten hebben
een dompelverzinkt substraat dat bescherming
biedt tegen corrosie; de snijkanten blijven daarbij
echter gevoelig voor voortijdige delaminatie van
de verf. Colorcoat HPS200 Ultra® maakt gebruik
van het bewezen Galvalloy™ metallisch gecoat
staal. De metallische deklaag bestaat uit een
geoptimaliseerde legering van 95% zink en 5%
aluminium en biedt ongeëvenaarde
corrosiebescherming, zelfs bij beschadigingen
en snijkanten.

Typische eigenschappen
Colorcoat HPS200 Ultra®
Nominale dikte
organische coating
Glansgraad (60º):
Niet-matte kleuren
Matte kleuren
Krasbestendigheid
Slijtvastheid
(Taber, 250 rev, 1 kg)
Flexibiliteit:
Min. Buigradius
Valproef
Hechting (ruitjestest)
Max. continue
gebruikstemperatuur
Corrosieweerstand:
Zoutsproei
Condenstest
Categorie
Corrosieweerstand
UV bestendigheid

(µm)*
%
%
(g)
(mg)
(T)

Testnorm
200
20–40
10
>3500

EN 13523-2
EN 13523-2
EN 13523-12

<12

EN 13523-16

(J)
(%)

0T (16ºC)
1T (0ºC)
≥18
100

(°C)

60

(uren)
(uren)

EN 13523-1

EN 13523-7
EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6

1000
1000

EN 13523-8
EN 13523-25

RC5
RUV4

EN 10169
EN 10169

* µm = micron

Colorcoat HPS200 Ultra®:
40 micron Scintilla®
embossering

Leermotief plastisol:
60-100 micron
embossering

Algemene opmerkingen
1. De gegevens in deze tabel zijn typische eigenschappen
en vormen geen specificatie. De cijfers hebben
betrekking op de toplaag. Testen zijn uitgevoerd conform
EN 13523. Voor informatie over testmethodes zie
www.colorcoat-online.com
2. Voor het informatieblad veiligheid & gezondheid kunt u
contact opnemen met de Colorcoat Connection® helpline.

Prestaties bij brand
Brandwerendheid
Colorcoat HPS200 Ultra®, gebruikt als onderdeel
van een bekledingssysteem kan worden
geclassificeerd als Brooft1, Brooft2, Brooft3,
zonder verder testen, indien het
bekledingssysteem in overeenstemming is met
de Beschikking van de Commissie 2005/403/EC
voor alle materiaaldikten groter of gelijk aan 0,4
mm ongeacht de kleur.

Integrale Duurzaamheid
Minder belasting van het
milieu

Gebruik

Bij het ontwikkelen van Colorcoat HPS200 Ultra®
onderzocht Corus mogelijkheden om de
milieubelasting te reduceren. Al vanaf de
productie van de grondstof, de fabricage en de
installatie tot hergebruik van het product
(recycling).

• Vrij van inspectie- en onderhoudsverplichtingen.

Fabricage

Recycling

• Alle sporen van zware metalen, ongewenste
organotins en ftalaathoudende weekmakers
zijn verwijderd van de toplaag en vervangen
door beter presterende alternatieven.

• Kan eenvoudig worden gerecycled zonder
extra milieubelasting. Staal kan steeds
opnieuw worden gerecycled zonder teruggang
in eigenschappen of prestaties.

• Geproduceerd met 25% gerecycled staal.

• Bij het einde van zijn levenduur wordt het
ingezet als grondstof in plaats van te worden
afgedankt als afval.

• Oplosmiddelen van de coatings worden
verbrand en de warmte wordt opgevangen
voor gebruik in het productieproces.
• Product is volledig traceerbaar gedurende zijn
levensduur.

• Confidex® gegarandeerd tot 40 jaar.

• Nadat de Confidex® Garantie verlopen is, kan
de levensduur bijna oneindig verlengd worden
door het uitvoeren van juist onderhoud en
herstelactiviteiten zoals opnieuw schilderen.

• Goed uitgeruste infrastructuur voor
staalschrot die staal van sloperijen of
afvalverwerkingsbedrijven betrekt en
terugzendt naar de staalfabriek voor recycling.

Voor een gebouw zonder zorgen
Confidex® Garantie
Confidex® biedt de langste en meest uitgebreide
garantie voor voorgelakte staalproducten in
Europa. Colorcoat HPS200 Ultra® wordt met
Confidex® Garantie gegarandeerd tot maar liefst
40 jaar. Grote en ongeëvenaarde verbeteringen in
kleurstabiliteit en glansbehoud resulteren in een
duurzamer product met een langere levensduur.
De Confidex® Garantie is verkrijgbaar voor alle
type gebouwen met uitzondering van particuliere
woningen. Normaliter vraagt de eigenaar van het
gebouw de garantie aan. De garantie kan echter
worden aangevraagd door iedereen in de
toeleveringsketen via het online registratieformulier op www.colorcoat-online.nl.
Wanneer het gebouw voor Confidex® Garantie
is geregistreerd, is de prestatie van
Colorcoat HPS200 Ultra® op uw gebouw tot
40 jaar gegarandeerd.
Ook de snijkanten zijn gedurende de hele
garantieperiode gedekt. Omdat er geen
verplichte inspecties of onderhoudswerkzaamheden vereist zijn, hoeft niemand het dak op om
te zorgen dat de garantie geldig blijft. Confidex®
is de enige op de markt verkrijgbare garantie
voor voorgelakt staal waarbij dit het geval is.

De Confidex® Garantie wordt, na registratie,
verstrekt aan de eigenaar van het gebouw.
Bij het indienen van een claim vindt er dus
rechtstreeks contact met Corus plaats. U spaart
geld en tijd uit, omdat de claim niet via de hele
distributieketen wordt afgehandeld. Als het
gebouw in andere handen overgaat, kan de
garantie worden overgedragen met behulp van
de achterzijde van het Confidex® certificaat.

De voordelen van Confidex® registratie

Gebouweigenaar
Hoofdaannemer
Dak- en wandaannemer
Fabrikant bekledingssystemen

Certificaat van de British Board of
Agrément

Noordelijk Europa : Zone 1

Zuidelijk Europa : Zone 2

Voor meer informatie over gebieden buiten de
Confidex®-zones kunt u contact opnemen met de
Colorcoat Connection® helpline.

De lange-termijnprestaties van
Colorcoat HPS200 Ultra® zijn in Groot-Brittannië
bekroond met het BBA-certificaat 91/2717, dat
geldt voor het gebruik van het product als
gevel- of dakbekleding of voor gebruik in het
interieur bij plafonds en wanden.
“De coating en metaalbehandeling van
Colorcoat HPS200 Ultra® beschermen het
staalsubstraat meer dan 40 jaar lang
tegen erosie in normale
industriële, stedelijke en
agrarische omgevingen.”

Service waar u op kunt vertrouwen
Colorcoat ® service
Het merk Colorcoat® staat voor kwaliteit en
expertise op het gebied van metalen dak- en
gevelbekleding, exclusief van Corus. Colorcoat®
producten worden ondersteund door een
uitgebreide service en technisch advies.

Colorcoat® Market Development Team
Het team is altijd beschikbaar om u te adviseren
met het ontwerp, de specificatie en het bouwen
met metalen dak- of gevelbekleding. Neem
contact op met de Colorcoat Connection®
helpline om een afspraak voor u te maken.

Kleurenservice op maat

Repertoire®
Colour Consultancy
Biedt u en uw klanten een
ongelimiteerde keuze in
gebouwkleuren

Colorcoat Connection® helpline
Onze toegewijde helpline biedt direct en
toegankelijk advies en hulp bij vragen over
het toepassen van voorgelakt staal.
Tevens kunt u terecht voor het aanvragen
van literatuur of monsters. Contacteer ons via
(NL) +31 (0) 251 492206 of (B) +32 (0) 70 233009.

Colorcoat® Partners
Colorcoat® producten worden geleverd door
toonaangevende leveranciers van dak- en
gevelbekleding die garant staan voor de beste
kwaliteit en service. Kijk op onze website
www.colorcoat-online.com voor meer informatie
over onze partners.

Als extra service kunnen wij een unieke kleur
voor uw gebouw creëren, bijvoorbeeld voor een
opvallende verschijning van uw gebouw of als
het juist meer moet opgaan in de omgeving. Via
Repertoire® Colour Consultancy kan, bij een
bestelling van minimaal 2500 m2, aan de hand
van stalen of kleurenreferenties bijna elke
gewenste effen kleur geproduceerd worden.

Kleur
Informatie over kleur

BS & RAL referentietabel
Kleur

BS

RAL

Kleurconsistentie

White

00E55

9003

Als een consistente kleur voor een gebouw of
deel van een gebouw essentieel is, dient alle
bekleding voor dit project uit dezelfde productieorder te komen.

Albatross

18B17

Alaska Grey
Anthracite
Black

240 80 05
7000
7016

00E53

9005
230 80 10

Bijpassende onderdelen

Denim

5014

Als accessoires van andere materialen dezelfde
kleur dienen te krijgen als de dak- of
gevelbekleding, wordt de grootste
nauwkeurigheid bereikt door een monster uit de
voor het gebouw gebruikte productie-order als
referentie te nemen en hierop de kleur van
gebouwaccessoires af te stemmen.

Midnight
Signature kleuren

Ice Blue

Monsters

Wedgewood Blue

5008
18C37

Spruce

200 50 10

Hamlet

9002

Goosewing Grey

10A05

7038

Merlin Grey

18B25

180 40 05

Moorland Green

12B21

100 60 20

Olive Green

12B27

100 30 20

Marlstone

10B15

1013

Mushroom

10B19

070 40 10

Straw

080 70 30

Classic kleuren

7022

Chili

04E56

3000

Petra

04D44

3013

Terracotta

04C39

040 40 40

Barn Red

030 30 40

Burano

3004

Heritage Green
Juniper Green

6002
12B29

Ivy

140 20 20
170 20 10

Van Dyke Brown

08B29

8014

Solent Blue

18E53

240 40 40

Ocean Blue

18C39

220 30 25

Sargasso

Matt

080 70 10

Mole Brown
Ardenne

Van alle kleuren zijn monsters beschikbaar.
Voor een goede representatie van de kleur en
het effect, kunt u monsters bestellen bij de
Colorcoat Connection® helpline.

220 50 15

5003

Aztec Yellow

10E55

085 80 85

Terracotta Matt

04C39

040 40 40

Anthracite Matt

7016

Zie voor meer informatie:

www.colorcoat-online.com of bel
de Colorcoat Connection helpline
®

(NL) +31 (0) 251 492206 of
(B) +32 (0) 70 233009

RAL referenties
4 aparte nummers zijn RAL Classic referenties.
7 aparte nummers zijn RAL Design referenties.
De British Standard of RAL referenties die worden genoemd
in de tabel, vertegenwoordigen de kleuren die het dichtst in
de buurt komen van de Colorcoat HPS200 Ultra® kleuren,
maar komen niet noodzakelijkerwijs exact overeen.

Colorcoat HPS200 Ultra

®

Nieuw en verbeterd

Uw Confidex® Garantie

Voortbouwend op het succes van Colorcoat
HPS200® is Colorcoat HPS200 Ultra® gebaseerd
op een revolutionair coatingsysteem, waarmee
kleurstabiliteit en glansbehoud aanzienlijk
verbeterd worden. Deze belangrijke stap in de
prestaties maakt het ons mogelijk de Confidex®
Garantie te verlengen tot maximaal 40 jaar.

Gevels
Alle Colorcoat HPS200 Ultra® kleuren zijn met
Confidex® Garantie gegarandeerd gedurende 40
jaar voor gevels in het binnenland en 30 jaar
voor gevels in kustgebieden.

Na intensieve gesprekken met architecten en
kleurexperts heeft Corus een nieuwe
kleurenreeks voor dit product ontwikkeld met
daarin omgevingskleuren en zachte tinten. Deze
kleuren zijn zowel individueel als gecombineerd
goed toepasbaar en kunnen helpen uw gebouw
goed in te passen in zijn omgeving. Om het
proces van de kleurkeuze eenvoudiger te
maken, is de nieuwe kleurenreeks op de
volgende wijze gegroepeerd: Signature, Classic
en Matt kleuren.

Daken
Confidex® Garantieperioden voor
daktoepassingen landinwaarts zijn ook
uitgebreid tot 40 jaar in het geval van Signature
kleuren. Classic en Matt kleuren worden 30 jaar
gegarandeerd bij daken landinwaarts en 25 jaar
voor daken aan de kust.

Dake
n

40

jaar

els

40
jaar

• Confidex® Garantie van maximaal 40 jaar,
blijft geldig zonder vereisten voor
onderhoud of inspectie.
• Overtreft de classificatie van RUV4 en RC5
volgens EN 10169:2009 voor uitstekend
kleurbehoud en corrosieweerstand voor
alle uni kleuren.
• 100% recyclebaar.
• Beste duurzaamheid en gegarandeerde
prestaties.

30
jaar

Land

25

jaar

40

30
jaar

inwa

arts
Kust

• Sterk verbeterd kleur- en glansbehoud.
• Geoptimaliseerd Galvalloy™ metallisch
substraat voor ultieme corrosiebestendigheid en snijvlakbescherming.

30

jaar

jaar

Productvoordelen
• Kleurenreeks geïnspireerd door
architecten.

30

jaar

Gev

Signature kleuren

Classic & Matt kleuren

Opmerkingen
1. De cijfers onder het kopje ‘Kust’ gelden voor
gebouwen binnen 1 km van een kustlijn.
2. De volledige voorwaarden van de Confidex®
Garantie staan achterop het aanvraagformulier dat
verkrijgbaar is bij Corus.
3. De garantie is alleen geldig indien Confidex® binnen
3 maanden na de voltooiingdatum van het gebouw
is geregistreerd.
4. De Confidex® Garantieperioden in het diagram
hierboven zijn van toepassing in Nederland en
België. Neem voor andere landen contact op met
de Colorcoat Connection® helpline.

Signature kleuren

White

Ice Blue

Albatross

Denim

Alaska Grey

Midnight

Anthracite

Wedgewood Blue

Black

Spruce

Hamlet

Marlstone

Goosewing Grey

Mushroom

Merlin Grey

Mole Brown

Moorland Green

Straw

Olive Green

Ardenne

Classic

Chili

Heritage Green

Petra

Juniper Green

Terracotta

Ivy

Barn Red

Van Dyke Brown

Burano

Matt

Solent Blue

Terracotta

Ocean Blue

Anthracite

Sargasso

Aztec Yellow

Zie voor meer informatie:

www.colorcoat-online.com of bel
de Colorcoat Connection® helpline

(NL) +31 (0) 251 492206 of
(B) +32 (0) 70 233009

www.colorcoat-online.com

Handelsmerken van Tata Steel UK Limited
(voorheen Corus)
Albatross, Ardenne, Barn Red, Burano, Chili,
Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200
Ultra, Confidex, Denim, Galvalloy, Hamlet, Heritage
Green, HPS200, Ice Blue, Ivy, Juniper Green,
Marlstone, Midnight, Mole Brown, Moorland Green,
Mushroom, Olive Green, Petra, Repertoire, Sargasso,
Scintilla en Solent Blue zijn handelsmerken van Tata
Steel UK Limited.
Alle mogelijke aandacht is besteed aan een accurate
inhoud van deze publicatie, doch Tata Steel Europe
Limited en zijn dochterondernemingen (inclusief Tata
Steel UK Limited) wijzen alle verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid af voor fouten of informatie welke als
misleidend kunnen worden beschouwd. Suggesties voor,
of beschrijvingen van, het eindgebruik of applicatie van
de producten of werkmethodes dienen louter ter
informatie en Tata Steel Europe Limited en zijn
dochterondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid met
betrekking hiertoe af.
Voorafgaand aan het gebruik van producten of
diensten geleverd of geproduceerd door Tata Steel
Europe Limited en zijn dochterondernemingen, dienen
de klanten zich te overtuigen van hun geschiktheid.
De gebruikte inkt op plantaardige basis is biologisch
afbreekbaar. Gedrukt op materiaal uit goed beheerde
bossen, gecertificeerd in overeenstemming met FSC.
Bevat 10% teruggewonnen vezels.
Copyright 2011 Tata Steel UK Limited
Language Dutch 0111

Contactgegevens verkoopafdeling:
Tata Steel
Colors
Postbus 10.000
1970 CA IJmuiden
Colorcoat Connection® helpline
E: Colorcoat.ConnectionEU@Tatasteel.com
Nederland
T: +31 (0) 251 492206
F: +31 (0) 251 470490

België
T: +32 (0) 70 233009
F: +32 (0) 70 233010

