
Prednosti glazure faceGUard
n Veliko boljša antikoro-

zijska zaščita, ki podaljša 
življenjsko dobo sistemov 
oken in vrat.

n Kakovostna glazura za 
vse površine je odporna  
na čistilna sredstva in 
gospodinjske kemikalije 
(uporabna n.pr. v mlekar- 
nah, sirarnah).

n Nepresežen rezultat pri 
korozijskem testu.

n Zaščitna glazura za celo 
skupine okovja n.pr. vrtljivo 
nagibne gonilke: premažejo 
se tudi cinkove litine.

n Ne vsebuje šestvalentnega 
kroma in zato ustreza EU-
zahtevam o varstvu okolja.

n Vrhunski izgled.
n Objektu primerna izdelava.

Kakovostni kombinacijski premaz razpolaga z lastnostmi  
prvovrstne antikorozijske zaščite in se zaradi svoje 
posebne površine uporablja povsod tam, kjer so prisotni 
ekstremni in agresivni zračni in vremenski pogoji.  
Garantira nam absolutno funkcionalnost in dolgo 
življenjsko dobo okovja.
Ni pomembno, ali gre za vrtljivo nagibno okovje, dvižno drsno 
okovje ali paralelno drsno kip-okovje; vsi deli okovja iz jekla ali 
cinkove litine so opcijsko dobavljivi z novo površinsko glazuro 
faceGUard.

Dobra rešitev pri ekstremnih pogojih  
                 – nova površina faceGUard

jeklo 

1 – 3 µm 

0,3 – 2 µm 

12 µm Cink

Sestava faceGUard

Rezultat testa s solnim pršilom:
maksim.5% deleža bele korozije po 400 urah
maksim.5% deleža rdeče korozije po 1500 urah

faceGUard 25 µm 

ferGUard

Pasivizacija

Bela korozija Rdeča korozija
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Zaščita ferGUard*srebrna že leta velja 
za zanesljivo standardno površinsko 
glazuro za vso okensko okovje in  
vratne ključavnice iz jekla. 
Za posebne rešitve pa predstavlja 
odlično podlago za dodatni površinski 
nanos z novim premazom faceGUard.
 

Prednosti ferGUard*srebrna
n Nudi prvovrstno antikorozijsko 

zaščito, kar je bilo prepričljivo  
dokazano v postopku testiranja  
s solnim pršenjem.

n Pri testiranju je dosegla dosti boljše 
rezultate kot rumena kromatika.

n Garantira globoko in trajno zaščito 
vseh površin.

n Moderna, svetlo srebrna površina 
vseh delov okovja nudi nove  
kreativne možnosti.

n Ustreza današnjim EU-zahtevam 
o varstvu okolja, ker ne vsebuje 
šestvalentnega kroma.

Močnejše korozijsko razjedanje premaza na okovju povzročajo  
ekstremni atmosferski pogoji: na stavbah v bližini obale,  
v velikih industrijskih območjih, v poljedelskih obratih,  
v vlažnih prostorih in na neposrednim izpostavljanju  
vremenskim vplivom.
Na površino okovja vpliva tudi les, ki vsebuje taninsko  
kislino (n.pr. hrast) ali je impregniran z ocetno kislino.  
V tem primeru je potreben posebna glazura, ki uspešno  
ščiti pred korozijo in tako zagotavlja dolgo življenjsko  
dobo oken in vrat.

Z novim keramičnim »high-tech« premazom  
faceGUard se je ustvarila površina za posebne 
rešitve, ki ni le primerna za višje zahteve  
posameznega okolja, ampak je tudi boljša  
od zahtevanih norm.

Pri testiranju s solnim pršenjem po  
DIN EN ISO 9227 (bivši DIN 50021-SS)  
se dosegajo najvišje rezultati:

   maksim. 5% deleža rdeče korozije  
   po 1500 urah

Na vgrajeni del s ferGUard*srebrnim 
premazom se na vse vidne dele  
okovja  nanese še faceGUard. 
Tako dobijo zakovana mesta in  
mesta brez premaza še  
dodatno antikorozijsko  
zaščito.

Bližina obale, 
otoki, ladje: 

zrak z  
vsebnostjo  

soli

Hlevi: 
Hlapi amoniaka

Trajno vlažni prostori: 
Wellness-področja,  

kopališča (dodatni hlapi klora), 
kleti, pralnice

Območje velike  
industrije:  

Zvišan delež  
škodljivih snovi  

v zraku, vodi in zemlji

Mlekarne, sirarne:   
velika koncentracija  

hlapov mlečne kisline,  
visoke higienske zahteve

Funkcionalnost in dolga življenjska  
                            doba okovja G.U-BKS
Podjetje Gretsch-Unitas s svojim programom nudi številne 
sistemske rešitve za opremo in krmiljenje oken in vrat. 
Gretsch-Unitas z uporabo najnovejših materialov in tehnolo- 
gije uspešno rešuje zahtevo, da odpiranje in zapiranje oken 
ter vrat postaja vedno bolj enostavno in varno ter skrbi za 
njihovo dolgo življenjsko dobo.

NOVACIJA 
NOVO & EKSKLUZIVNO PRI G.U-BKS
!

Možna področja uporabe

faceGUard je posebna rešitev 
        za zaščito pred agresivnimi vplivi


