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Ruukki – metalo ekspertas, kuriuo jūs galite pasitikėti, kai jums reikia įvairių metalo gaminių,  jų 
komponentų, sistemų ar jų panaudojimo sprendimų. Mes nuolatos didiname metalo gaminių 
pasirinkimą, ieškome naujų sprendimų, kurie atitiktų jūsų poreikius.
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Fasadai
Design profilis
S18-92D-1100 

Ruukki siūlo platų plieno dangų fasadams pasirinkimą. Design profiliai ir jų sujungimo 
elementai leidžia sukurti naują fasadų apdailą nuo minimalizmo iki sudėtingų formų, tinkančių 
tiek mažiems, tiek dideliems paviršiams. Design profilių kolekcija tinka fasadams, vidaus 
sienoms ir pakabinamoms luboms, suteikia individualumo ir kokybiško išbaigtumo.

Produkto pritaikymas     
• biurams 
• visuomeniniams pastatams
• pramoniniams pastatams
• individualiai statybai
• renovacijai
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Informacija, pateikta šiame leidinyje yra patikrinta. Rautaruukki Oyj neprisiima atsakomybės už klaidas, netikslumus bei tiesioginę ar netiesioginę žalą,
kurią gali iššaukti neteisingas informacijos pritaikymas. Kompanija pasilieka teisę keisti informaciją.

Copyright © 2007 Rautaruukki Oyj. Visos teisės saugomos.
Ruukki, More With Metals, Rautaruukki ir Ruukki prekių pavadinimai taip pat yra Rautaruukki Oyj prekių ženklai ar registruoti prekių ženklai.

• Produktas
Pavadinimas Ruukki S18-92D-1100
Bangos aukštis 17.5 mm
Efektyvusis plotis 1100 mm
Maksimalusis ilgis 6000 mm
Minimalusis ilgis 50 mm

Skardos storis (mm) Svoris (kg/m2)
0.6 5.34

• Medžiagos
Karštai cinkuotas plienas (EN 10326)
0.6 mm S320GD+Z275

Dažytas plienas (EN 10169)
0.6 mm S320GD+Z275

• Tolerancija
Produkto DIN 59231
Medžiagos EN 10143

• Tvirtinimas
Savisriegiai

• Padengimai
Dažytas Minimalus cinko kiekis 275g/m2

Cinkuotas Minimalus cinko kiekis 350g/m2

Spalvos pagal Ruukki spalvyną

Įprasti padengimai Skardos storis (mm)
PVDF 0.6
Cinkas 0.6 

• Kitos medžiagos
Aluminis (EN AW 1050 H14)
Skardos storis (t) / įprastas padengimas:
0.7 mm / J57S, 1050 + dažai

Varis (DHP H065)
Skardos storis (t):
0.6 mm

Kitų medžiagų tinkamumas aptariamas atskirais atvejais.

•	Kontaktai
 Centrinis biuras Savanorių pr. 187, 02300 Vilnius tel. (5) 232 23 15, faks. (5) 232 23 18 ruukki.lietuva@ruukki.com
 Kauno skyrius Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas tel. (37) 32 74 07, faks. (37) 73 16 71 kaunas@ruukki.com
 Klaipėdos skyrius Dubysos g. 64A, 94107 Klaipėda tel. (46) 34 18 69, faks. (46) 34 18 20 klaipeda@ruukki.com
 Panevėžio skyrius V. Kudirkos g. 4, 35201 Panevėžys tel. (45) 46 30 47, faks. (45) 46 26 01 panevezys@ruukki.com
 Šiaulių skyrius Varpo g. 34, 76241 Šiauliai tel. (41) 52 00 80, faks. (41) 52 08 02 siauliai@ruukki.com
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