Fasadai

Composite

Kompozicinės cinko plokštės, skirtos ventiliuojamiems fasadams
ir šaltoms fasadų sistemoms.

Privalumai
Estetinė cinko
išvaizda
Išskirtinis lygumas ir tvirtumas
Dideli plokščių
matmenys ir
matmenų stabilumas
Galimybė
naudoti ant
lenktų paviršių
ir šaltose fasadų
sistemose

„VMZ Composite“ - estetiškos ir natūralios plokštės,
skirtos architektūriniams sprendimams

„VMZINC“® istorija siekia pirmąją XIX amžiaus pusę.
Visą šį laiką cinko ir titano lakštai „VMZINC“® buvo laikomi
ypatingu patvarumu pasižyminčia estetiška ir natūralia
medžiaga. Visi produktai yra gaminami iš aukštos kokybės
cinko Z1 (grynas cinkas 99,995 %), kaip nurodyta standarte
EN 1179, su titano, vario ir aliuminio priedais.
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„VMZ Composite” Ypač lygūs ir tvirti „VMZ Composite“ elementai apjungia
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cinko savybes: užtikrina estetinę išvaizdą ir didelį atsparumą,
suteikia galimybę naudoti įvairių elementų architektūriniuose
sprendimuose.
„VMZ Composite“ - tai daugiasluoksnės plokštės, kurias sudaro du
išoriniai 0,5 mm storio cinko sluoksniai, karštu būdu priklijuoti prie
ugniai atsparaus polietileno pagrindo su mineraliniais priedais.
Gaminamas pagal išbandytą technologiją
„Alcoa Architecture Products“.

1 0,5 mm storio cinko lakštai
2 Polietileno sluoksnis

„QUARTZ-ZINC”®

Paviršiaus Pradinis „QUARTZ-ZINC“® ir „ANTHRA-ZINC“® produktų padengimas
išvaizda patina gaunamas atitinkamai apdirbant natūralų cinko-titano

lakštų paviršių. Šiuo procesu siekiama išgauti identišką natūraliam
patinos sluoksnį. Kaip ir bet kokios patinos atveju, laikui bėgant
kristalinė metalo struktūra keičiasi ir atspindi dinamišką cinko
pobūdį.

Techniniai Plokštės matmenys
duomenys
Didžiausias plotis

1000 mm *

Standartinis ilgis

2000 mm - 3000 mm - 4000 mm

Ilgis pagal užsakymą

net iki 6000 mm

1250 mm pagal užsakymą, cinko storis 0,7 mm, tik „QUARTZ-ZINC“ atveju.

Plokščių charakteristikos
Paviršius

patina „QUARTZ-ZINC“® ir „ANTHRA-ZINC“®

Cinko storis

0,5 mm

Pagrindas

Polietilenas su mineraliniais priedais (FR)
(„Fire Retardancy“ - atsparus ugniai)

Bendras storis

4 mm

Inercijos momentas

0,39 cm4/m

Kompozito tankis

12 kg/m2

Šiluminio plėtimosi koeficientas

2,2 mm esant 100°C

* Fire Retardancy - atsparus ugniai
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Composite

„ANTHRA-ZINC”®

Milžiniškos architektūrinio panaudojimo
galimybės

Daugybė „VMZ Composite“ elementai gali būti
pritaikymo naudojami daugelyje architektūros
sričių projektų, kaip pastato viduje, taip ir išorėje.
Idealiai tinka aukštos kokybės fasadams,
šaltoms fasadų sistemoms ir balkonams.

„VMZ Composite“, tarsi antroji danga, gali
tiksliai prisitaikyti prie pastato formos.
Puikiai tinka fasadams su išlenkimais,
kolonų ir rotondų apdailai. Dėl paprasto
„VMZ Composite“ formavimo ir lankstymo,
sudaroma galimybė išgauti atitinkamas
formas, tuo pačiu išsaugant dangos
paviršiaus lygumą ir atsparumą.
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Tvarios statybos „VMZINC“® produktai - tai platus įvairių sistemų, paviršiaus formų
produktas ir išvaizdos pasirinkimas. Pastatams suteikia būdingas savybes
ir pritaiko juos prie aplinkos. „VMZ Composite“ plokštės užtikrina
pastato integravimą į supančią aplinką ir tokiu būdu teigiamai
įtakoja aplinkos suvokimą.

Perdirbimas
„VMZ Composite“ atitinka mūsų aplinkos
apsaugos politiką ir gali būti pilnai perdirbami - kaip pagrindas, taip ir cinko dangos
gali būti perlydomi ir panaudoti naujų
elementų gamybai.

Sertifikavimas
„VMZINC“® - vienas iš
pirmų cinko gamintojų, kuriam buvo
suteiktas ISO 14001
sertifikatas, numatantis veiksmus, būtinus
integruotos aplinkosaugos vadybos
sistemos išlaikymui ir
gerinimui. Tuo pačiu
metu, „VMZINC“® aktyviai ieško sprendimų,
kurie prisidėtų prie
HQE® („High Cłuality Environmental“)
standarto reikalavimus
atitinkančių pastatų
statybos.

Paprasta priežiūra
Dėl apsauginio patinos sluoksnio, kuris
natūraliai susidaro cinko paviršiui kontaktuojant su oru, produktas yra ypač atsparus.
Todėl „VMZINC“® produktams nereikia
specialios priežiūros. „VMZ Composite“
patvarumas ir ilgaamžiškumas eliminuoja
papildomų medžiagų naudojimo poreikį
pastato eksploatacijos metu.

Ventiliuojamiems Pastato būklę įtakoja daugybė veiksnių,
fasadams skirta pavyzdžiui, šiluma, oro drėgnumas, vėjo
sistema apkrovos intensyvumas ar krituliai. Todėl

pastato fasado medžiagos atlieka ir ypač
svarbią apsauginę funkciją.
„VMZ Composite“ elementai yra skirti
ventiliuojamiems fasadams ir užtikrina
tinkamas bei pastovias sąlygas.
Oro tarpas tarp sienos ir „VMZ Composite“
plokščių, kartu su sienos izoliacijos
sluoksniu, žymiai pagerina šiluminį pastato
efektyvumą. Šis tarpas užtikrina natūralų
oro srautą, pašalinantį šilumą bei drėgmę.
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Trys optimalaus ventiliuojamų fasadų
montavimo galimybės
Galimos ir kitos
montavimo sistemos.
Daugiau informacijos
gali suteikti „VMZINC“®
darbuotojai.

„VMZ Composite“ galima montuoti:
- kaip plokštes, naudojant kniedes arba varžtus
- kaip vertikalių kasečių sistemą
- kaip horizontalių kasečių sistemą.

Kniedėmis arba varžtais
tvirtinamos plokštės

Kasečių sistema

Kasečių sistema

Vertikalios kasetės

Horizontalios kasetės

1
2
3

1

7

2

5
3
4

6

7

4

10

6

5

4
3
5
2
1
lame d’air 20 mm mini

1
2
3
4
5
6
7

6•

„VMZ Composite“ plokštė
Vertikalus aliuminio konstrukcijos profilis
Konstrukcijos tvirtinimo pakaba
Horizontalus aliuminio profilis
Aliuminio profilis 50x50
Kniedė arba varžtas
Šiluminį tiltelį panaikinantis tarpiklis

Composite

1 „ VMZ Composite“ kasetė vertikalioje
sistemoje
2 Vertikalus aliuminio konstrukcijos profilis
3 Konstrukcijos tvirtinimo pakaba
4 Kreipiančioji
5 Šiluminį tiltelį panaikinantis tarpiklis

1 „ VMZ Composite“ kasetė horizontalioje
sistemoje
2 Vertikalus aliuminio konstrukcijos profilis
3 Konstrukcijos tvirtinimo pakaba
4 Šiluminį tiltelį panaikinantis tarpiklis
5 Viršutinė tvirtinimo juosta
6 Apatinė tvirtinimo juosta
7 Vibracijas panaikinantis tarpiklis

Paskirtis
Šis apžvalginis dokumentas yra skirtas projektuotojams, architektams,
generaliniams rangovams ir statybos rangos įmonėms. Dokumente apžvelgiama
bendra informacija, aprašymai ir schemos, skirtos duotos sistemos projektavimui
ir naudojimui, o taip pat pateikiamas sistemos pristatymas, jos panaudojimo sritis,
elementų aprašymas, montavimo etapai (įskaitant montavimo konstrukcija) ir
apdailos galimybės.
Bet koks panaudojimas, neatitinkantis numatytos naudojimo srities ir (arba)
neatitinkantis šio dokumento rekomendacijų, turi būti kruopščiai suderintas su
įmonės „Umicore“ techniniu skyriumi, kuris jokiais atvejais nėra atsakingas už tokio
tipo projektų įgyvendinimą.
Panaudojimo sritis
Šis dokumentas yra skirtas tik duoto produkto arba sistemos montavimui Lenkijos
ir Pabaltijo teritorijose statomuose pastatuose.

Atsakomybė
Visais atvejais, išskyrus raštišką sutikimą, įmonė „Umicore“ nėra atsakinga už
bet kokią žalą, kilusią dėl projektų arba jų įgyvendinimo, susijusio su bet kokių
„Umicore“ reikalavimų ir principų bei nurodytų standartų nuostatų nesilaikymu.

Umicore Building Products Polska Sp. z o.o.
ul. Ludwiki 4
01-226 Warszawa
Tel.: +48 22 632 47 01
Tel.: +48 22 632 47 61
Fax: +48 22 632 46 40

E-mail: vmzinc@vmzinc.com.pl
www.vmzinc.pl
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Kvalifikacija ir susiję dokumentai
Už atitinkamos visų statybos įtaisų, įrenginių ir įrankių, tinkamų duoto objekto
statybos darbų atlikimui, specifikacijos parengimą visais atvejais atsako
projektuotojas, statybos vadovas arba kiti atsakingi asmenys. Šie asmenys privalo
užtikrinti, kad produktai bus naudojami pagal jų paskirtį ir suderinti su kitų produktų
ir technologijų savybėmis. Tinkamas šiame dokumente pateiktos informacijos
naudojimas apima pagrindinių žinių apie cinko naudojimą statybos pramonėje
ir žinių apie skardinimo darbus turėjimą. Visi darbai turi būti atliekami pagal
galiojančius reikalavimus ir standartus. Jei reikia, įmonė „Umicore“ gali pateikti
išsamią informaciją ir pravesti atitinkamus mokymus.

