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SyStemy kaSetonów elewacyjnych ze Stali cor-ten®

kasetony z blachy Cor-Ten® razem z akcesoriami tworzą w pełni wykończony i dokładnie zwymiarowany system elewacyjny, który dzięki pełnej patynacji stali Cor-Ten® 

daje wysoką jakość wykończenia powierzchni fasady. Z powodu swego unikalnego składu chemicznego blachy ze stali Cor-Ten® mają znacznie lepszą odporność na 
korozję atmosferyczną niż podobne elementy ze zwykłej stali węglowej. stale odporne na korozję atmosferyczną są stosowane w konstrukcjach architektonicznych bez 
wymaganej dodatkowej obróbki powierzchni.

odporność na korozję
stal Cor-Ten® jest odporna na korozję atmosferyczną dzięki ochronnej warstwie produktów utleniania stali, czyli patyny, która tworzy się na powierzchni materiału 
i charakteryzuje się niewielką przepuszczalnością tlenu do wnętrza. Warstwa tlenku powstaje, gdy stal jest okresowo nawilgacana i wysuszana, co w normalnych 
warunkach pogodowych trwa od 18 do 36 miesięcy.

Dodatkowych informacji o kasetonach i blachach ze 
stali Cor-Ten® udziela adam Myśliwiec
tel. kom. 601 333 926 
adam.mysliwiec@ruukki.com

kolor patyny
Patyna ma początkowo kolor czerwonobrązowy, ciemniejąc wraz 
z upływem czasu. W środowiskach przemysłowych warstwa patyny na 
stali formuje się bardziej gwałtownie i staje się ciemniejsza niż w bardziej 
czystym środowisku wiejskim. W przypadku, gdy powierzchnia stali jest 
ciągle wilgotna lub sucha, ochronna powłoka patyny nie ma warunków 
do wytworzenia się.

projekt
Projekt montażu musi być przygotowany w biurze projektowym. Rysunki montażowe kasetonów są zrobione na podstawie wykresu projektanta 
elewacji, przy zastrzeżeniu konieczności identyfikacji każdego kasetonu za pomocą numeru. Wymiarowanie kasetonów musi uwzględniać projekt 
uzupełniony wymiarami łączeń poziomych i pionowych oraz detalami naroży, okien i drzwi. Wymiary kasetonów określone przez projektanta mogą 
być zawarte w harmonogramie montażu. Jednocześnie jest określane także umiejscowienie i numeracja kasetonów oraz metoda montażu.

zaSady projektowania
Wszystkie powierzchnie poziome powinny być nachylone, aby ułatwić odpływ wody. Elementy ze stali Cor-Ten® powinny być oddzielone od siebie 
i od innych metalowych powierzchni np. przy użyciu podkładek z gumy EPDM. Wszystkie mocowania powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, 
a podkładki rozdzielające powinny być umieszczone pomiędzy wszystkimi mocowaniami na styku z elementami z blachy Cor-Ten®.

zalecenia
stali Cor-Ten® nie powinno się stosować w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych w celu eliminacji smug rdzy. Wokół kasetonów ze stali Cor-Ten® 
zalecamy stosowanie materiałów o ciemnej barwie i dużej odporności na zabrudzenia, dzięki czemu ograniczone zostaje ryzyko powstawania smug 
z rdzy. Rdzawa woda musi być odprowadzana korytkami w kontrolowany sposób.


