
NEDZINK NOIR. Titaantsink plekk katustele ja fassaadidele antratsiitmusta pinnakattega 

Baasmaterjal NedZink Noir titaantsinkpleki 

valmistamiseks on NedZink Naturel vastavalt EN 988 

järgi. Must pinnakate titaantsinkpinnale on moderne 

paatina, mis on tekkinud keemilise töötluse käigus. 

NedZink Noir saab kasutada välis- ja ka sisetingimustes 

(katusekatted, fassaadikatted, veerennid, veetorud, 

parapetiplekid jm.  

NedZink Naturel sisaldab metalli legeerivaid koostisosi 

nagu vask, titaan, alumiinium. Tsingi puhtuse kvaliteet 

on klassis Z1 (puhtus 99,995 % Zn vastavalt EN 1179). 

Toote keemiline koostis, mehhaanilised ja füüsikalised omadused ning tolerantsid vastavad toote 

sertifikaadile LR1QS Lloyd’s registris.  

NedZink Noir tooted tahvlitena: 

 Paksus  0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm  

 Mõõtmed 1000 mm x (2000 mm/2250mm/3000mm) 

 Pakendus alusel , ca 1000 kg 

NedZink Noir tooted väikerullidena (<250 kg): 

 Paksus:  0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm  

 Rulli sisediameeter: 300 mm/<250kg ja 500 mm/=250 kg 

 Rulli pikkus:  <250 kg : laius < 500 mm – 42 m; laius >  500 mm – 30 m 

 Pakendus: diam 300 mm – 6 tk./alus ; diam 500 mm – 4 tk./alus 

NedZink Noir tooted suurrullidena: 

 Paksus:  0,7 mm / 0,8 mm / 1,0 mm  

 Rulli laius: 150-1000 mm 

 Rulli sisediameeter: 508 mm 

 Kaal: 930-2800 kg (1000 mm laiuse puhul) 

NedZink Noir pakendatakse ja tarnitakse kuivalt. Titaantsinktooteid tuleb hoida kuivas võimalikult 

konstantsel temperatuuril. See vähendab kondensatsiooniriske ja sellest tekkida võivaid jääkprodukte. 

Pinnakate tekitatakse keemilise protsessi ja ilmastiku koosmõjul, mille toimel tekib tsinkpaatina. See ei 

moodusta laki- ega värvikihti. Püsima jäävad tsingile omased omadused. Tootmise lõpus kantakse 

pinnale õhuke ajutine kaitsekiht, mis kaitseb pinda kergete määrdumiste (näpujäljed jm) eest montaaži 

lõpuni. Loomulik ilmastikukoormus eemaldab kaitsekihi. Kliendi soovi korral võib pinna katta ka PE-

fooliumiga, mis tuleb koheselt peale montaaži eemaldada. Titaantsingi madalaim töötlustemperatuur on 

+7C. Liimimine on eelistatuim ühendustehnika.  

Materjali andmed on toote tagaküljele trükitud. Sama tagaküljele on trükitud suunanool, mis on vajalik, 

et Noir oleks alati ühes suunas paigaldatud. 


