
Charakteristika produktu
Materiál NedZink NUANCE je předzvětralý titanzinek s použitím pigmentů. Konkrétně se jedná o vybrané pigmenty pro 
předzvětralý zinek v odstínech modré, červené a zelené barvy. Jemné pigmenty také poskytují dodatečnou ochranu pro samotný 
předzvětralý titanzinek.

Přirozené přednosti titanzinku, jako je vysoká odolnost, bezúdržbová životnost a dobré ohybové vlastnosti, jsou plně zachovány.

NedZink NUANCE je vhodný pro použití všude tam, kde jsou požadavky na vysokou estetickou kvalitu budov: v exteriéru jsou to 
střechy a fasády, v interiéru zase různé designové aplikace.

Produktová řada NedZink NUANCE je dostupná ve třech provedeních:

Materiál NedZink NUANCE je titanzinek podle normy EN 988, který prochází ve výrobě procesem získání patiny. Jde o slitinu na 
bázi elektrolyticky čištěného zinku (s čistotou min. 99,995 % Zn, Z1 podle normy EN 1179) s malým podílem slitin mědi, titanu 
a hliníku. Chemické složení, mechanické a fyzikální vlastnosti, stejně jako rozměrové tolerance jsou uvedeny v produktových 
certifikátech KOMO a Lloyd’s Register, LRIQS (Approval QIS122).

Stanovené vlastnosti materiálu jsou kontrolovány nezávislým a neutrálním výzkumným institutem. Tento produktový certifikát 
a certifikát ISO 9001:2008 pro kvalitu systému managementu jakosti ve společnosti NedZink zaručují konstantní a jednotnou 
vysokou kvalitu, která výrazně přesahuje požadavky normy EN 988.

Předzvětralý titanzinek v barevných odstínech
NedZink NUANCE

Produktové řady

NedZink NUANCE Blue – NedZink NUANCE Red – NedZink NUANCE Green ve formě svitků

šířka 600 – 1000 mm

tloušťka 0,70 mm

hmotnost Max. 1400 kg (při šířce 1000 mm)

Materiál NedZink NUANCE je dodáván pouze na základě zpracovaného projektu

 NedZink ‘NUANCE Blue’  NedZink ‘NUANCE Red’ NedZink ‘NUANCE Green’



Registrované ochranné známky
NedZink® NATUREL, NedZink® NOVA, NedZink® NOIR, NedZink® NUANCE, NedZink® Pro-Tec, NedZink® NOVA STRUCTURE, NedZink® NOVA COMPOSITE, NedZink® NEO a NTZ®

Ručení
Tento písemný materiál byl velmi pečlivě sestaven. Všechny údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a informují o našich výrobcích a jejich možnostech použití.  
Přesto je nelze chápat jako záruku určitých vlastností výrobků nebo jejich vhodnosti pro konkrétní účel. Obsah tohoto materiálu proto nezakládá žádná práva.

Přeprava a skladování
Materiály společnosti NedZink jsou baleny a přepravovány v suchém stavu. Doporučuje se skladovat titanzinek v suchém prostředí s 
konstantní teplotou. Tím se snižuje pravděpodobnost vzniku kondenzace.

Montáž a specifická doporučení
Materiál NedZink NUANCE je z vnejšku opatřen pohledovou stranou. Směr montáže, který je vyznačen šipkami na zadní straně, se 
musí vždy respektovat. NedZink NUANCE je produkt se svými přirozenými vlastnostmi, což znamená, že se na jeho povrchu mohou 
objevit drobné barevné odlišnosti. Protože NedZink NUANCE je přírodní produkt, mohou se objevit malé barevné rozdíly v důsledku 
nepatrných odchylek u základního materiálu. Pro každý konkrétní projekt doporučujeme použít materiál ze stejné výrobní šarže, tak aby se 
minimalizovaly barevné variace.
NedZink NUANCE je dodáván s ocharnou fólií, tak aby se zabránilo poškození povrchu NedZink NUANCE během přepravy, zpracování a 
instalace. Fólie by měla být odstraněna okamžitě a jedním pohybem po skončení montáže na stavbě. Při teplotě vzduchu nižší než 7 °C 
není dovoleno titanzinek mechanicky ohýbat a ani odstraňovat ochrannou fólii.
Aby bylo možné titanzinek NedZink NUANCE správně pájet, je nutné pájený povrch v místě spoju nejprve zbavit pigmentu a krycí vrstvy, a 
to až na základní povrch z materiálu NedZink NATUREL.
NedZink NUANCE by neměl být instalován do 20 km od mořského pobřeží a neměl by být používán v oblasti těžkého průmyslu / korozivním 
prostředí.

Klasifikace hořlavosti
Třída A1 / nehořlavý

Záruka
Pro materiál NedZink NUANCE je platná standardní záruka. Odolnost barevných odstínů je závislá na prostředí, ve kterém jsou použity. 
Společnost NedZink proto nezaručuje životnost barvy.

Vlastnosti materiálu
Na zadní straně všech výrobků je ochranná známka, která podle požadavků normy EN 988 obsahuje tyto údaje:
- NedZink NTZ
- Název titanzinek ve čtyřech jazycích: holandštině, němčině, francouzštině a angličtině
- Standard výrobku podle normy EN 988
- Jmenovitou tloušťku
- Sériové číslo
- Rok výroby
- Loga kontrolních orgánů KOMO a Lloyd’s Register

Další informace o sortimentu produktů a zpracování materiálů společnosti  
NedZink najdete na webových stránkách www.nedzink.com.
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Holandsko
NedZink B.V.
Postbus 2135, NL-6020 AC Budel
Hoofdstraat 1, NL-6024 AA Budel-Dorplein
Tel:  +31 (0)495-455700
Fax:  +31 (0)495-455790
www.nedzink.com | info@nedzink.com

Francie
NedZink SAS
1, rue François Jacob 
FR-92500 Rueil-Malmaison
Tel : +33 (0)6-45 69 02 49
www.nedzink.fr | info@nedzink.fr

Německo
NedZink GmbH
Im Lipperfeld 21
D-46047 Oberhausen
Tel:  +49 (0)208-85798-0
Fax: +49 (0)208-85798-30
www.nedzink.de | info@nedzink.de

België
NedZink n.v.
Avenue Jean Lenoir 14 
B-1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)
Tel:  +32 (0)10-452727
Fax:  +32 (0)10-453362
www.nedzink.be | info@nedzink.be

Czech republic
NedZink BV - organizační složka
Kancelář/Office
Družstevni 207, 390 02 Tábor - Čekanice
Aleš Lébl
Tel:  +42(0) 602 683 647
www.nedzink.cz | a.lebl@nedzink.de


