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Borga lanserer et miljøvennlig fargesystem med forbedret
korrosjonsmotstand og utvidet garanti
For alle som vil bygge en holdbar stålhall finnes det nå ennå flere grunner til å velge Borga som
leverandør.
Våren 2020 oppgraderer Borga sitt produktutvalg og begynner å male sine stålrammer med et mer
motstandsdyktig og mer miljøvennlig fargesystem.
Produktfordeler:
•
Forbedret bestandighet
•
Miljøvennlig
•
Forlenget garanti
Borgas nye polyurea-fargesystem er utviklet i samarbeid med Hempel®, en av de ledende leveranørene av
overflatebehandling til industrien.
"Våre kunder etterlyste en miljøvennlig maling med økt beskyttelse i korrosive omgivelser. Fordi Borga i lang tid har
benyttet produkter fra Hempel® til våre stålrammer, falt det seg naturlig å samarbeide om utviklingen av en ny
miljøvennlig maling spesielt for Borga” forteller Darek Grzelinski, direktør ved Borgas produksjonsanlegg i Polen.
Det nye fargesystemet har flere fordeler sammenlignet med andre systemer. Først og fremst er det
eksepsjonelt slitesterkt og har en meget ripebestandig overflate. Dette innebærer et redusert behov for
utbedringer og dermed en raskere montering.
Miljøaspektet ved Borgas nye fargesystem oppstår i produksjonen som frigjør vesentlig færre flyktige
organiske forbindelser enn tradisjonelle polyuretan-fargesystemer. Med andre ord kan en stålhall fra Borga
bidra til å gjøre din bedrift mer bærekraftig.

Forbedret korrosivitetsmotstand – forlenget levetid
Yttersjiktet har en meget høy finish og gir langvarig beskyttelse i middels- til høykorrosive omgivelser. Dets
korrosivitets-motstand er vesentlig høyere enn belegg av epoxy og innebærer at Borgas stålrammer kommer
med konkurransedyktig C3M-beskyttelse som standard.
Under eksepsjonelt etsende forhold oppnås høyere korrosjonsbestandighet med en eller to ytterligere lag.
Tresjikts-løsningen resulterer i beskyttelse mot C5M-omgivelser, hvilket utgjør en bedre ytelse enn et
sinkbelegg!

Utvidet produktgaranti
Foruten holdbarhets- og miljøaspektene vil våre kunder motta en 5-års produktgaranti uten ekstra kostnad.
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Ved eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med:
Rune Nilsen - Salgssjef Borga Stålbygg AS,
Tel: 90 51 00 28,
E-post: rune.nilsen@borga.no

Om Borga Stålbygg AS

Borga Stålbygg er et industri- og byggforetak som inngår i Borga-konsernet med hovedkontor i Skara, Sverige. Borga er virksom i
mer enn 10 markeder i Europa. Borga utvikler, produserer og bygger stålhaller og leverer komplette, måltilpassede materialpakker
med alt tilbehør som behøves til tak og vegger.
I 2019 omsatte Borga-konsernet for ca. 600 Mkr.
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