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EXELENT – blask twojego dachu na wiele lat!
Firma Regamet wprowadziła do swojej oferty blaszane pokrycia dachowe z powłoką nowej generacji – EXELENT,
na którą uzyskała wyłączność. Łączy ona w sobie ekstremalną trwałość z ekskluzywnym, lśniącym wyglądem.

Dach to zwieńczenie architektury budynku, a jednocześnie element najbardziej narażony na szkodliwe warunki otoczenia, jak
kwaśne deszcze czy ekstremalne temperatury, dlatego potrzebuje modnej, a zarazem bardzo trwałej oprawy. Efektem
wieloletniej współpracy firmy Regamet z amerykańskim koncernem stalowym U.S. STEEL jest unikatowa na skalę rynku
powłoka EXELENT. Połączenie bogatego doświadczenia polskiego producenta pokryć dachowych i szwedzkiej technologii
lakierniczej Akzo Nobel gwarantuje, że pokryte nią blachy dachowe cechują się ekskluzywnym połyskiem i wyjątkową
odpornością na szkodliwe warunki środowiskowe. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości rdzenia stalowego oraz innowacyjnej
powłoki EXELENT dach zachowuje stabilność koloru nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Produkt jest dostępny
wyłącznie w ofercie Regamet i został objęty pisemną gwarancją producenta na okres 35 lat.

Ekskluzywne piękno bez skaz

Nowej generacji powłoka EXELENT jest bardzo odporna na uszkodzenia, a jednocześnie nadaje pokryciu dachowemu
imponujący blask. Z wierzchniej strony zastosowano dopracowaną we współpracy z Akzo Nobel warstwę lakierniczą o grubości
40 µm. Wierzchnia powłoka z poliuretanu nie tylko podnosi parametr odporności na zarysowania, lecz także nadaje jej
charakterystyczną, ziarnistą strukturę. Dzięki temu blachodachówka z powłoką EXELENT mieni się efektownie pod wpływem
odbitego od niej światła. Produkt występuje w trzech modnych kolorach: czarny (RAL 9005), grafit (RAL 7016) i brązowy (RAL
8017). Materiał wsadowy z powłoką EXELENT tłoczony jest we wszystkich dostępnych profilach blachodachówek, blach
trapezowych oraz paneli dachowych. Dzięki rdzeniowi wykonanemu ze stali konstrukcyjnej profile blaszane z warstwą
EXELENT są sztywniejsze i łatwiejsze w obróbce, co znacznie podnosi jakość pracy dekarzy.

Dach na ekstremalne warunki

Zastosowanie dwuwarstwowej powłoki EXELENT o grubości 40 µm sprawia, że pokrycia dachowe Regamet wykazują wysoką
wytrzymałość na trudne warunki środowiskowe. W porównaniu z tradycyjnymi powłokami poliestrowymi, powłoki
poliuretanowe są znacznie odporniejsze na działanie promieni UV, dlatego mogą być z powodzeniem stosowane w domach
zlokalizowanych w cechującym się dużym nasłonecznieniem klimacie wysokogórskim. Pokrycia wykonane z blachy
ocynkowanej o gramaturze Z275 g/m2 z powłoką EXELENT odznaczają się także wysoką odpornością na korozję, którą
powodują niekorzystne warunki środowiskowe. Z powodzeniem sprawdzą się na terenach o dużym zasoleniu lub zwiększonym
stężeniu siarki w powietrzu i wodzie opadowej, jak np. obszary nadmorskie czy przemysłowe. Co ważne, struktura lakieru
tworzy powierzchnię odporną na zabrudzenia, dzięki czemu dach zachowuje swoją estetykę na długo. Wszystko to sprawia, że
pokrycia blaszane z unikatową powłoką EXELENT firmy Regamet sprawdzą się idealnie zarówno w budownictwie
jednorodzinnym, jak i przemysłowym.
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