
DS Nordic Klikfals farvekort · August 2022 · 1

DS Nordic Klikfals farvekort

Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra 
den faktiske farve. 
DS Stålprofil stiller naturligvis altid farveprøver til  rådighed. 
Ændringer i farvekortet kan forekomme.
Læs om vores garantibestemmelser på www.ds-staalprofil.dk

DS Stålprofil tilbyder en række byggevarer fremstillet af bæredygtigt organisk belagt stål 
fra SSAB Swedish Steel. GreenCoat® er SSABs brand for innovative og bæredygtige organisk 
belagte stålløsninger til tag og facader. GreenCoat® tilbyder æstetik af høj kvalitet, fås i en 
bred vifte af klassiske og moderne farver og tilbyder en lang levetid med en garanti på op 
til 30 år. Det giver bygherrer og arkitekter nye muligheder for at designe kreative og inno-
vative bygninger, mens de bruger de mest bæredygtige organiske belagte stål produkter på 
markedet. De fleste GreenCoat®-produkter har en bæredygtig belægning, hvor en høj andel 
af den fossile råolie er blevet erstattet af svensk rapsolie. Derudover er stål et af de få ma-
terialer, der tilbyder en 100 procent lukket genbrugssløjfe. Det betyder, at stål kan bruges 
effektivt igen og igen uden at dets egenskaber eller ydeevneegenskaber går tabt - og det 
uden skadeligt affaldsprodukt. Begge disse faktorer gør GreenCoat® organisk belagt stål til 
det mest miljøvenlige tilbud på markedet for tag og facader.
DS Stålprofil A/S er certificeret forhandler af GreenCoat®.

Overfladebelægning GreenCoat 
Pro BT Mat

GreenCoat 
Pural BT

GreenCoat 
Pural BT Mat

Pladur 
IceCrystal Kobber

Overfladetykkelse 36 µm 50 µm 50 µm 36 µm -

Korrosionsbestandighed RC5 RC5+ RC5+ RC4 RC5    

Godstykkelse i mm 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Antracit nærmeste RAL 7016 ● ●

Teglrød - nærmeste RAL 8004 ●

Mørkegrøn - nærmeste RAL 6020 ●

Sort nærmeste RAL 9011 ● ●

Leaf Green - nærmeste RAL 6003 ●

Acorn Brown - nærmeste RAL 8017 ●

Limestone Grey - nærmeste RAL 7044 ●

Silver nærmeste RAL 9006 ●

Dark silver nærmeste RAL 9007 ●

Relief silver - nærmeste RAL 9006 ●

Relief sort - nærmeste RAL 9011 ●

Kobber ●

DS Garanti 30 år 30 år 30 år 25 år 50 år

Se DS Garantibevis på www.ds-staalprofil.dk


