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Превъзходна защита - Magestic
Устойчиво покритие от цинк-магнезиева сплав 
върху висококачествена Шведска стомана

Подобрена технология
Цинковият слой е подсилен с примеси на магнезий и 

алуминий, които правят строежът му съвършен.

За разлика от стандартното цинково покритие, което е 

с порьозна – неплътна и шуплеста структура, 

подобрената сплав изгражда хомогенна повърхност.  

Доказана защита
Тестовете, проведени в лабораторни условия, 

показват, че цинк-магнезиевото покритие е над 20 

пъти по-устойчиво на корозия в сравнение със 

стандартно горещо поцинковане.

Подобрен ефект на 
„самолечение“ в местата на 
срязване или одраскване
Отрицателно заредените йони на магнезия 

катализират процеса на миграция(самолечение) по 

наранените места. Благодарение на този процес, 

покритието може да се самовъзстанови при щети с 

ширина до 5 mm.

Неподатливи на корозията и в 
крайбрежните морски зони
Тестове проведи в реални условия на висока влажност 

и соленост, показват над 3 пъти по-дълъг живот от 

система с обикновено цинково покритие.  

Устойчивостта на корозия на Magestic, не се повлиява 

от съдържанието на Хлорин в околната среда!

Гаранция
Lindab ви предоставя 10г. гаранция против корозия!

стандартно 
цинково покритие

след 6 седмици тест в камера със солена мъгла

покритие 
от цинк-магнезий(ZM310)



l indab  |  we simplify construction

Старее красиво!
Покритието от цинк-магнезий се състарява с красиво естествено патиниране. В рамките на 3 до 5 години, според 

въздействието на околната средата, елементите придобиват тъмно сив, хомогенен, метален цвят с мек отблясък. 

при монтаж

6 месеца след монтаж

4 години след монтаж
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 LINDAB е Шведска компания, специализирана в производството на строителни системи от 

висококачествени стомани. Основана през далечната 1959 година, до днес, Lindab разработва, 

произвежда и дистрибутира богата гама продукти за приложение в жилищното и индустриалното 

строителство.

 Lindab предлагa на своите клиенти завършени – цялостни решения, строго изпитани, както в 

лабораторни условия, така и след дългогодишно практическо приложение.

 Като международна компания оперираща в повече от 32 страни, Lindab ви гарантира 

доставката на продукти произведени по най-добри и актуални практики, от висококачествени 

суровини с ясен и сигурен произход - функционални и надеждни системи, на които можете да се 

доверите!

Линдаб България

1407 София| кв. Хладилника| ул. Сребърна 21 

бизнес център „Алагон“ | тел: + 359 (2) 979 97 00 |e-mail: office@lindab.bg 

www.lindab.bg

години


