GUNNEBO W EUROPIE

Oslo
Moskwa

Gunnebo

Orneta

Ploiesti

- centrala firmy
- zakład produkcyjny
- oddział firmy
- biuro handlowe
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1. ZAMOCOWANIA SAMOWIERCĄCE I GWINTUJĄCE
ŁĄCZNIKI "FARMERSKIE"
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41

GT F2 Z14
GTZ F2 S14
GTX FO2 S14
GTX F2 S14
GT FS Z14
GT F HD Z16
GT F2 P
GTF P
GTF 02 P

Łączniki „farmerskie” z podkładką aluminiową (zszywka)
Łączniki „farmerskie” z podkładką aluminiową
Łączniki „farmerskie” z podkładką stalową
Nierdzewne łączniki „farmerskie“ z podkładką nierdzewną
Bimetaliczne łączniki „farmerskie“ nierdzewne z podkładką nierdzewną (zszywka)
Bimetaliczne łączniki „farmerskie“ nierdzewne z podkładką nierdzewną
Łączniki „farmerskie” z podkładką stalową bez wiertła
Łączniki „farmerskie” z podkładką stalową
Łączniki „farmerskie” bez podkładki do paneli dachowych
Łączniki „farmerskie” typu: panhead z podkładką aluminiową
Łączniki „farmerskie” z podkładką aluminiową (zszywka)

ŁĄCZNIKI SAMOGWINTUJĄCE KONSTRUKCYJNE
42
42

GT A Z16
GT B Z16

Łączniki samogwintujące typ A z podkładką stalową
Łączniki samogwintujące typ B z podkładką stalową

ŁĄCZNIKI MONTAŻOWE
43
43
44
44

GM-S
GMZ-S
GM-B
GM-K

Łączniki montażowe wiercące
Nierdzewne łączniki montażowe wiercące
Łączniki montażowe samowiercące
Łączniki montażowe samowiercące typu kombi

ŁĄCZNIKI SAMOWIERCĄCE KONSTRUKCYJNE
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52
53
54
54
55
55
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GT O2
GT O2 Z14
GTR O2
GTR O2 A14
GT O3 FH
GT 3
GT 3 Z14
GT 3 HD
GT 3 HD Z14
GTR 3
GTR 3 A14
GTS-STAR
GTX 3
GTX 3 S14
GT 5 FH
GT 5
GT 5 Z14/Z16
GTR 5
GTR 5 A14
GTX 5
GTX 5 S14

Łączniki bez podkładki do mocowania blach na zakład (zszywka)
Łączniki z podkładką do mocowania blach na zakład (zszywka)
Łączniki bez podkładki do mocowania blach na zakład (zszywka)
Łączniki z podkładką do mocowania blach na zakład (zszywka)
Łączniki ze zintegrowanym kołnierzem dociskowym do łączenia blach na zakład (zszywka)
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki do mocowania profili stalowych
Bimetaliczne łączniki nierdzewne bez podkładki do mocowania blach
Bimetaliczne łączniki nierdzewne z podkładką do mocowania blach
Łączniki ze zintegrowanym kołnierzem dociskowym do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Bimetaliczne łączniki nierdzewne bez podkładki do mocowania blach
Bimetaliczne łączniki nierdzewne z podkładką do mocowania blach
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56
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57
57
58
58
59
59
60
60
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63
63
64

Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki ze zintegrowanym kołnierzem dociskowym do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Bimetaliczne łączniki nierdzewne z podkładką do mocowania blach
Łączniki bez podkładki do mocowania blach
Łączniki z podkładką do mocowania blach
Bimetaliczne łączniki nierdzewne bez podkładki do konstrukcji aluminiowych
Bimetaliczne łączniki nierdzewne z podkładką nierdzewną do konstrukcji aluminiowych
Łączniki z podkładką do mocowania szklenia w systemach fasadowych

GT 6
GT 6 Z16
GT 8
GT 8 Z14/Z16
GTR 8
GTR 8 A14/A16
GT 12 FH
GT 12
GT 12 Z14/Z16
GTR 12
GTR 12 A14/A16
GTX 12 S14
GTR 16
GTR 16 A16
GTX 3 AL
GTX 3 AL S14
GTZ 5 AGF S16

ŁĄCZNIKI DO BETONU I DREWNA
64

GTR W FH

65
65

GTR W
GTR W A16

Łączniki ze zintegrowanym kołnierzem dociskowym do mocowania blach w podłożu
betonowym i drewnianym
Łączniki bez podkładki do mocowania blach w podłożu betonowym
Łączniki z podkładką do mocowania blach w podłożu betonowym i drewnianym

ŁĄCZNIKI DO PŁYT WARSTWOWYCH
66
67
68
69
70
71
72

GT 6 L Z19
GTR 6 SP A19
GTX 6 SP S19 S29
GTR 12 SP A19
GTX 12 SP S19 S29
GTR 16 SP A19
GTR W SP A19

Łączniki do mocowania systemu blacha-wełna-blacha
Łączniki z podkładką do mocowania płyt warstwowych
Bimetaliczne łączniki nierdzewne z podkładką do mocowania płyt warstwowych
Łączniki z podkładką do mocowania płyt warstwowych
Bimetaliczne łączniki nierdzewne z podkładką do mocowania płyt warstwowych
Łączniki z podkładką do mocowania płyt warstwowych
Łączniki z podkładką do mocowania płyt warstwowych

AKCESORIA
73
73
74
75
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81

KALOTY
ULTRA
NITY OTWARTE AL/FE
NITY SZCZELNE AL/FE
NITY OTWARTE AL/INOX
NITY SZCZELNE AL/INOX
KOŃCÓWKI DO WKRĘTAREK
WIERTŁA
KAPTURKI MASKUJĄCE
FARBY
FARBY
KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE
USZCZELKI
USZCZELKI
PIANA MONTAŻOWA

Specjalistyczne podkładki aluminiowe do mocowania płyt warstwowych
Koszulki rozporowe
Nity otwarte aluminium – stal
Nity szczelne aluminium – stal
Nity otwarte aluminium – stal nierdzewna
Nity szczelne aluminium – stal nierdzewna
Końcówki do wkrętarek sześciokątne
Wiertła do betonu
Kolorowe kapturki maskujące
Farby zaprawkowe w spray'u
Farby zaprawkowe w sztyfcie
Kołnierze uszczelniające
Uszczelki uniwersalne
Uszczelki do blachodachówki
Piana montażowa pistoletowa
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2. ZAMOCOWANIA IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH
TULEJE TWORZYWOWE
94
94

G1
G2

Tuleje tworzywowe
Tuleje tworzywowe

ŁĄCZNIKI IZOLACYJNE
95
96
97
97
98

GTS-S
GTS-B
GTS-BZT
GTHD
U-ZK

Łączniki izolacyjne samogwintujące
Łączniki izolacyjne samowiercące, samogwintujące
Łączniki izolacyjne samowiercące, samogwintujące (dwugwintowe)
Łączniki izolacyjne do betonu
Koszulki rozporowe do betonu

PODKŁADKI IZOLACYJNE
98
99
99
100

DVP
DVP
DVP
DVP

Podkładki izolacyjne okrągłe przegłębione
Podkładki izolacyjne owalne przegłębione
Podkładki izolacyjne okrągłe płaskie
Podkładki izolacyjne owalne płaskie

AKCESORIA
100
101
101
102
102

Końcówki do wkrętarek z nacięciem krzyżowym
Końcówki do wkrętarek z nacięciem torx
Wiertła do betonu
Wiertła stożkowe
Adapter do wierteł stożkowych

3. ZAMOCOWANIA SPECJALISTYCZNE DO BETONU I STALI
ŻYWICE BEZSTYRENOWE
112
112

GTM-P
GTM-V

Bezstyrenowa żywica poliestrowa
Bezstyrenowa żywica vinyloestrowa

TULEJE ROZPOROWE
113
113

GD
GD-B

Stalowa tuleja rozporowa
Mosiężna tuleja rozporowa

AKCESORIA DO KOTEW CHEMICZNYCH
114
114
115
115

DOZOWNIK
SZCZOTKA
POMPKA
TULEJA

Dozownik
Szczotka czyszcząca
Pompka
Tuleja siatkowa

TECHNIKA WSTRZELIWANA
116
116
117
117
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HSBR 14
P560
P525 L
AMUNICJA

Gwoździe wstrzeliwane do stali z podkładką
Osadzak prochowy do stali (fasada)
Osadzak prochowy do stali (dach)
Amunicja prochowa w tarczach
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symbol

nazwa

4. ZAMOCOWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
WKRĘTY DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH
122

TURBOFIX

Wkręty do drewna i płyt wiórowych z łbem stożkowym

WKRĘTY TARASOWE
123
123

WKRĘTY TARASOWE
WKRĘTY TARASOWE

Wkręty z łbem stożkowym do mocowania desek tarasowych
Nierdzewne wkręty z łbem stożkowym do mocowania desek tarasowych

WKRĘTY DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH
124

ANCHOR

Wkręty Anchor do złączy ciesielskich

WKRĘTY TYPU NORDIC
125
126

WKRĘTY TYPU NORDIC
WKRĘTY TYPU NORDIC

Wkręty do mocowania w podłożu drewnianym z łbem stożkowym
Wkręty do mocowania w podłożu drewnianym z łbem sześciokątnym

WKRĘTY KONSTRUKCYJNE
127
128

TOP GT W
TOP GT C

Wkręty do mocowania elementów drewnianych z łbem podkładkowym
Wkręty do mocowania elementów drewnianych z łbem stożkowym

AKCESORIA
129

Końcówki do wkrętarek z nacięciem TORX

5. ZAMOCOWANIA BUDOWLANE - GWOŹDZIE
GWOŹDZIE BUDOWLANE
134
134

Gwoździe budowlane typ szwedzki
Gwoździe budowlane okrągłe czarne

GWOŹDZIE PAPOWE
135
135
136

Gwoździe skręcane do gontów ocynkowane ogniowo
Gwoździe skręcane do gontów ocynkowane elektrolitycznie
Gwoździe papowe do gontów ocynkowane ogniowo

GWOŹDZIE DEKARSKIE
137
137
138

ONDUFIX

Gwoździe do płyt falistych
Gwoździe do paneli dachowych
Gwoździe dekarskie ocynkowane ogniowo z podkładką EPDM

GWOŹDZIE DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH
138

ANCHOR

Gwoździe ANCHOR do złączy ciesielskich

GWOŹDZIE UTWARDZANE
139
139
140
140

Gwoździe utwardzane cynkowane na żółto
Gwoździe utwardzane budowlane
Gwoździe utwardzane walcowane
Gwoździe utwardzane walcowane z łbem podkładkowym
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250 

Powstanie ﬁrmy
Gunnebo w Szwecji.
Produkcja gwoździ,
śrub i innych stalowych elementów do
budowy statków

Debiut ﬁrmy
na giełdzie
w Sztokholmie

Przejęcie ﬁrmy
Tage. Gunnebo
staje się największym producentem gwoździ
w Szwecji

1903

 

225 rocznica powstania ﬁrmy, zatrudnienie
sięga 1300 pracowników. Rozpoczęcie
współpracy z Fabryką
Śrub w Ornecie
w zakresie dostaw
do Szwecji

lata 80-te

1920-1930

1850
1764



1945

1991
1989

Rozszerzenie
produkcji o wkręty,
łańcuchy i drut

1994

Gunnebo AB
rozpoczyna
inwestycje
w Polsce

Na przełomie lat 20
i 30 tych XX wieku
budowa oraz uruchomienie galwanizerni
elektrolitycznej
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Grupa Gunnebo
zakłada Gunnebo
Baltic Sp. z o.o.,
rozpoczęcie
sprzedaży w Polsce

W latach 80. wzrasta
eksport, sięgając
połowy sprzedaży.
Firma zmienia nazwę
na Gunnebo AB

obecna w Polsce od 25 lat

W roku 2005 został
dokonany podział grupy
Gunnebo AB na
Gunnebo AB oraz
Gunnebo Industrier
notowane jako osobne
spółki akcyjne
na giełdzie
w Sztokholmie
Przejęcie przez
Gunnebo
Industrier
ﬁńskiej ﬁrmy
OFA

1996-2002

1995
1997

Gunnebo
Industrier zostaje
częścią dywizji
Gunnebo AB

Gunnebo Industrier przejmuje
kolejną ﬁrmę z
branży zamocowań: Christiania
Spigerverk

2007

Ze struktur Gunnebo
Industrier zostały
wydzielone trzy niezależne podmioty:
Gunnebo Industrier,
Gbo Fastening
Systems,
Nordic Traction
Otwarcie biura
handlowego
w Rosji

2008

2005

Gunnebo Baltic
Sp. z o.o. zmieniło nazwę na Gunnebo Industries
Sp. z o.o.

2014
2013

Rozpoczęcie
działalności spółki
Gunnebo w Rumunii

Gunnebo
Industrier należy do
funduszy Private
Equity Segulah

250 rocznica
powstania ﬁrmy
Gunnebo

Gunnebo AB
znajduje się na „liście A” giełdy
w Sztokholmie, w tym okresie
zostaje włączonych do grupy
ponad 30 nowych ﬁrm
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RYS HISTORYCZNY

Powtarzalna jakość, pełny profesjonalizm i wysokie standardy produkcji są wyróżnikiem oryginalnych produktów Gunnebo. Niniejszy katalog zawiera szeroką gamę zamocowań budowlanych przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego oraz specjalistycznego.
250 lat tradycji i doświadczenia wraz ze skandynawskimi normami jakościowymi przełożyło się na wysokie zaufanie zarówno profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych, którzy cenią produkty Gunnebo za ich innowacyjność oraz perfekcyjne wykonanie.

1764
Gunnebo.
Historia i rozwój

1876

1930

Wiek XVIII to początek wielkiej rewolucji przemysłowej, która odcisnęła ogromne piętno na gospodarce światowej. W 1764 roku w Szwecji, w regionie Kalmar,
tamtejszy urzędnik i właściciel stoczni w Västervik Hans Hultman otrzymał pozwolenie, by uruchomić pierwszą kruszarkę młotkową w celu produkcji gwoździ
do budowy statków oraz łańcuchów dla zastosowań gospodarskich.
Ponad dwa stulecia później wyrosła na działalności Hultmana ﬁrma Gunnebo
stała się jednym z największych producentów zamocowań budowlanych, wyznaczając standardy jakości i profesjonalizmu.
Już w latach 50 XIX wieku Gunnebo stało się jednym z największych tego typu
zakładów w regionie, rozszerzając swoje portfolio produktowe o wkręty, łańcuchy i druty. Aby utrzymać wysoki poziom jakości na przełomie lat 20. i 30. uruchomiono cynkownię elektrolityczną. Dużym przedsięwzięciem dla ﬁrmy było
przyłączenie w 1945 roku grupy Tage Wiberg, dzięki któremu Gunnebo stało się
największym producentem gwoździ w Szwecji.
10 lat później przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję łańcuchów na dużą skalę.
W latach 70. postanowiono zmienić starą organizację przedsiębiorstwa. Decentralizacja pozytywnie wpłynęła na jej rozwój. Znacząco wzrósł eksport, przedsiębiorstwo traﬁło na giełdę w Sztokholmie (lista A), a do grupy przyłączane były
kolejne ﬁrmy jak Garny Sicherheitstechnik, Fichet-Bauche czy Chubb Safes.

Gunnebo na rynkach
Europy Środkowowschodniej
Historia obecności Gunnebo w Europie Środkowowschodniej rozpoczyna się
w latach 90. Pierwszym przedsięwzięciem w regionie było przeniesienie części procesu produkcyjnego do Ornety w Polsce. Współpraca kooperujących
przedsiębiorstw była o tyle łatwa, że Fabryka Śrub w Ornecie na Warmii miała
już w tym czasie rozwinięty eksport. Wydzierżawiono halę produkcyjną i rozpoczęto sprowadzanie maszyn produkcyjnych. W 1991 roku ruszyła produkcja pod marką Gunnebo. Początkowo obejmowała ona tylko wysokiej jakości
gwoździe, głównie wysyłane na rynek szwedzki.
Postanowiono rozwijać potencjał wynikający z połączenia fachowości polskich
pracowników ze skandynawskimi normami jakościowymi. Pod koniec listopada 1997 roku uruchomiono produkcję wkrętów. W 2007 roku spółka Gunnebo
rozpoczęła swoją działalność w Rumunii, a rok później zostało otwarte biuro
handlowe w Rosji.
2014 rok to ważna data dla Gunnebo. Firma obchodziła wtedy 250. rocznicę
istnienia.
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PROCESY PRODUKCYJNE

O przewadze rynkowej oryginalnych wkrętów Gunnebo stanowi ich jakość. Składają się na nią ponad 250-letnie doświadczenie ﬁrmy w produkcji zamocowań budowlanych oraz ciągłe udoskonalanie procesów produkcyjnych realizowanych
w Polsce. Wszystkie procesy wykonywane są w oparciu o technologie pochodzące od wiodących producentów.
Wyśrubowane normy jakościowe na wszystkich etapach produkcji dają gwarancję niezawodności zamocowań. Gdy spojrzy się na efekt końcowy, czyli gotowy produkt, nie podejrzewa się nawet, jak skomplikowane procesy on przechodzi, aby
mógł zachować swoje właściwości użytkowe przez długie lata.

Cynkowanie elektrolityczne
Cynkowanie odbywa się w technologii słabo-kwaśnej i alkalicznej, na liniach automatycznych pozwalających na osiąganie
powtarzalności, najwyższych prarametrów jakościowych oraz
wysokiej wydajności produkcyjnej.

Wygrzewanie wkrętów
Proces wygrzewania przechodzą wszystkie ocynkowane produkty. Wygrzewanie uwalnia wodór z materiału, z którego zostały wykonane wkręty, dzięki czemu eliminuje się zjawisko korozyjne zwane „kruchością wodorową”.

Mocowanie podkładek
Mocowanie podkładek na wkręty odbywa się automatycznie
przed procesami malowania proszkowego.

Malowanie proszkowe
Malowanie proszkowe zapewnia nie tylko trwały, odporny na
promienie UV kolor, ale stanowi również dodatkową ochronę
przed korozją. Nowoczesna technologia malowania proszkowego Powder.coat zapewnia trwałość powłoki podczas montażu
oraz długi okres eksploatacji.

Pakowanie
Duże serie produktów pakowane są automatycznie. Rocznie
Gunnebo może wyprodukować 5,5 mln jednostek opakowaniowych. Pakowanie ręczne zapewnia elastyczność, dzięki której
istnieje możliwość produkowania krótkich serii.

GOTOWY PRODUKT
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KOROZJA
Z I PO
POWŁOKI
OW
OW
ZABEZPIECZAJĄCE

Zamocowania budowlane odpowiadają za bezpieczeństwo konstrukcji, dlatego muszą być wykonane z najwyższej jakości materiałów.
Kwestia jakości jest o tyle ważna, że zamocowania poddawane są nieustannemu wpływowi warunków atmosferycznych, co może powodować korozję metalu. W przypadku łączników do lekkiej obudowy ścian i dachów wyróżnia się dwa najpopularniejsze typy korozji:
atmosferyczną i galwaniczną.

Wkręty Gunnebo oprócz tradycyjnych powłok cynkowych są również pokrywane specjalną powłoką typu gRey.coat. Dzięki temu wykazują one zwiększoną odporność na sól, wodę, związki chemiczne, wysoką temperaturę, jak również korozję galwaniczną. Jakość wkrętów
pokrytych powłoką gRey.coat jest porównywalna do jakości wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej. Powłoka malarska Powder.coat,
stanowi dodatkową ochronę przed korozją oraz idealnie dopasowuje się do elementu mocowanego np.: blacha proﬁlowana, płyta warstwowa.
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KOROZJA I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCEE

Prawidłowy dobór łączników do środowiska korozyjnego,
w którym mają zostać użyte, jest kluczowym parametrem mającym wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Istnieje wiele typów
korozji. Łączniki do mocowania elementów lekkiej obudowy
ścian i dachów, są szczególnie narażone na dwa jej rodzaje:
korozję atmosferyczną oraz galwaniczną.
Doboru łączników do środowiska korozyjnego ze względu na agresywność atmosfery, można dokonać w oparciu
o normy EN-ISO 12944-2. Opis poszczególnych środowisk korozyjnych został przedstawiony w tabeli nr 1.
Przy doborze łączników należy również pamiętać o korozji galwanicznej. Korozja galwaniczna zachodzi, gdy
w środowisku korozyjnym znajdują się co najmniej dwa różne
metale, będące w kontakcie elektrycznym. Tworzy się wówczas
ogniwo galwaniczne, w którym jeden z metali jest anodą, drugi
katodą. Zniszczenie korozyjne połączenia zależy od kilku czynników:

t QPPŤFOJB PCV NFUBMJ X T[FSFHV OBQJĺDJPXZN
BQJĺD PXZN SØŤOJDB
potencjałów),
t QPXJFS[DIOJFMFNFOUØXNFUBMPXZDI LPOUBLUVKįDZDI
t PCFDOPŔDJSP[UXPSVLPSP[ZKOFHP OQXPEBNPSTLB 
W procesie doboru łączników należy dążyć do sytuacji,
w której występują małe obszary katodowe i duże obszary anodowe. Jest to tak zwana ochrona katodowa.
W praktyce oznacza to, że łączniki powinny być zawsze wykonane z materiału bardziej szlachetnego, niż mocowane elementy konstrukcji. Tabela 2 przedstawia niekorzystne, bądź obojętne sobie pary, wraz z komentarzem.

Tabela nr 1 Kategorie korozyjności według normy EN-ISO-12944.2
utrata masy grubości powłoki
(po 1 roku ekspozycji)

kategoria
korozyjności

C1
bardzo niska

C2
niska

C3
średnia

C4
wysoka

C5-I
(przemysłowa)
bardzo wysoka

C5-M
(morska)
bardzo wysoka

stal węglowa

przykłady typowych środowisk
w klimacie umiarkowanym

powłoka cynkowa
na zewnątrz

g/m2

+m

g/m2

+m

< 10

< 1,3

< 0,7

< 0,1

10 ÷ 200

1,3 ÷ 25

0,7 ÷ 5

do wewnątrz

Nie występuje.

Ogrzewane budynki z czystą atmosferą,
np. biura, sklepy, szkoły, hotele.

0,4 ÷ 0,7

Atmosfera z małą ilością zanieczyszczeń, przeważnie tereny
wiejskie.

Nieogrzewane budynki gdzie może
wystąpić kondensacja, np. magazyny,
hale sportowe.
Hale produkcyjne o wysokiej wilgotności i niewielkim zanieczyszczeniu
powietrza, np. zakłady spożywcze,
pralnie, browary, mleczarnie.

200 ÷ 400

25 ÷ 50

5 ÷ 15

0,7 ÷ 2,1

Miejska i przemysłowa atmosfera
ze średną ilością zanieczyszczenia
siarką i dwutlenkiem węgla. Tereny
nadbrzeżne o małym zasoleniu.

400 ÷ 650

50 ÷ 80

15 ÷ 30

2,1 ÷ 4,2

Tereny przemysłowe oraz
nadbrzeże o średnim zasoleniu.

Zakłady chemiczne, baseny pływackie,
stocznie i porty.

650 ÷ 1500

80 ÷ 200

30 ÷ 60

4,2 ÷ 8,4

Tereny przemysłowe o wysokiej
wilgotności i agresywnej
atmosferze.

Budynki oraz inne obiekty o niemal nieprzerwanej kondensacji oraz o znacznym
zanieczyszczeniu powietrza.

650 ÷ 1500

80 ÷ 200

30 ÷ 60

4,2 ÷ 8,4

Tereny nadbrzeżne i wyspy
o wysokim zasoleniu.

Budynki oraz inne obiekty o niemal nieprzerwanej kondensacji oraz o znacznym
zanieczyszczeniu powietrza.
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Tabela nr 2 Dobór łączników ze względu na korozję galwaniczną*
materiał
podłoża

materiał łącznika
Stal ocynkowana/ Aluminium i stopy
Stal galwanizowana
aluminium

Stal i żeliwo

Mosiądz, miedź,
brąz, monel

Martenistyczna
stal nierdzewna
(410)

Austenityczna stal
nierdzewna
(302/304,303,305)

Stal ocynkowana/
Stal galwanizowana

A

B

B

C

C

C

Aluminium i stopy
aluminium

A

A

B

C

NZ

B

Stal i żeliwo

AD

A

A

C

C

B

Mosiądz, miedź,
brąz, monel

ADE

AE

AE

A

A

B

Ferrytyczna stal
nierdzewna (430)

ADE

AE

AE

A

A

A

Austenityczna stal
nierdzewna (302/304

ADE

AE

AE

AE

A

A

NZ
A
B
C
D
E

Nie zalecane
Łącznik nie wpływa na zwiększenie szybkości korozji podłoża
Łącznik w niewielkim stopniu wpływa na zwiększenie szybkości korozji podłoża
Łącznik w wyraźnym stopniu wpływa na zwiększenie szybkości korozji podłoża
Powłoka łącznika jest gwałtownie niszczona. Łącznik pozostaje bez pokrycia antykorozyjnego
Materiał bazowy zwiększa korozję łącznika

* Specyfika środowiska oraz dodatkowe powłoki innego typu mogą zmieniać aktywność korozji

Potrójne zabezpieczenie przed korozją
Specjalna potrójna powłoka gRey.coat chroni elementy stalowe przed niszczącymi zjawiskami środowiskowymi,
takimi jak: kwaśne deszcze, zanieczyszczenie solą etc.

Warstwy powłoki gRey.coat t:1000h:
wypiekana wierzchnia
powłoka ceramiczna, ok 5 μm
film chemiczny, 1 μm
warstwa cynku, 4 μm

stal DIN 1.1133

Cechy powłoki gRey.coat t:1000h:
tCBSE[PXZTPLBPEQPSOPŔİOBTØM XPEĺ [XJį[LJDIFNJD[OF [NJBOZQPHPEZFUD
tPEQPSOPŔİOBXZTPLJFUFNQFSBUVSZEP¡$
tOBKXZŤT[BPEQPSOPŔİOBLPSP[ZKOFHB[Z
tUFTUXLPNPS[FTPMOFKEPI
tBCTFODKBLPSP[KJ OBXFUXQS[ZQBELVLPOUBLUV[JOOZNJNFUBMBNJ LPSP[KBHBMXBOJD[OB
tUSXBMFQS[ZMFHBOBXFUEPFMFNFOUØXPTLPNQMJLPXBOZDILT[UBUBDI
tDZOLDISPOJTUBMQS[FED[FSXPOįLPSP[Kį
tGJMNQPXPEVKFQPSPXBUPŔİDZOLV LUØSZQS[ZXJFSBEPDFSBNJD[OFKQPXPLJ[FXOĺUS[OFK
tDFSBNJD[OBXBSTUXBPEQJFSBD[FSXPOįLPSP[KĺPSB[UVNJCJBįLPSP[Kĺ
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KOROZJA I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

Obiektywne badanie przeprowadzone przez niezależne, renomowane labolatorium potwierdziło wysoką jakość produkowanych wkrętów przez ﬁrmę Gunnebo.
Testowane łączniki Gunnebo Fastening nawet po 72 godzinach w komorze solnej zachowują
właściwości antykorozyjne i nie narażają mocowanego pokrycia dachowego na przerdzewienie w punkcie zamocowania. W przypadku innych łączników o mniejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym trzeba liczyć się z naprawą dachu już po kilku latach. Poniżej została
przedstawiona symulacja odporności na korozję w zależności od grubości powłoki zabezpieczającej.
Nowoczesne metody badawcze oraz system jakości ISO 9001 zapewniają ciągłą
i ścisłą kontrolę produkowanych wyrobów oraz ich powtarzalność.
Trwałość powłoki antykorozyjnej w środowisku średnio agresywnym uzależniona jest od jej grubości.

Wykres testu w komorze solnej wg normy PN-EN 9227

wkręt 1

wkręt 2

wkręt 3

Wykres odporności antykorozyjnej
Zabezpieczenie antykorozyjne w ofercie Gunnebo
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Bez odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego niemożliwa byłaby
tak restrykcyjna polityka jakościowa ﬁrmy Gunnebo. Laboratorium
Kontroli Jakości wyposażone jest w nowoczesną, certyﬁkowaną
aparaturę kontrolno-pomiarową renomowanych ﬁrm. Dział Kontroli
Jakości monitoruje i dokumentuje każdy etap produkcji. Dzięki temu
zamocowania Gunnebo charakteryzują się najwyższą jakością.

Schemat procesów kontroli jakości
KONTROLA PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH

SUROWIEC

WKRĘT OCYNKOWANY

GRUBOŚĆ
WARSTWY

PRODUKT GOTOWY

WYTRZYMAŁOŚĆ

Sprawdzenie
wymiarów

X-Ray

Przewiercalność

Zginanie
podkładki

Twardość

Ultrametr

Zrywanie

Szczelność
podkładki

Zgład

Ścinanie

Montaż

Kruchość
wodorowa

Wyrywanie

Odporność
korozyjna
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PROFESJONALNY SERWIS

Firmę Gunnebo wyróżnia profesjonalny serwis. Klienci ﬁrmy mogą zawsze liczyć
na wsparcie kompetentnego i zaangażowanego zespołu na każdym etapie
realizacji zamówienia. Personel Gunnebo świetnie zna potrzeby i oczekiwania
swoich klientów nie tylko co do produktu, ale również w zakresie kompleksowej
obsługi.

Zlokalizowane bezpośrednio przy zakładzie produkcyjnym Biuro Obsługi Klienta
odpowiada za realizację zamówień i udzielanie bieżących informacji dotyczących
produktów. Na terenie całego kraju funkcjonuje rozwinięta sieć profesjonalnych
handlowców i doradców, którzy służą klientom kompleksową wiedzą techniczną
w zakresie oferowanych produktów, jak i ich aplikacji przy realizowanych przez
inwestorów projektach.

Wsparcie techniczne regionalnych sił sprzedaży w połączeniu ze stacjonarną
obsługą zamówień stanowią podstawę skutecznego planowania produkcji co
przekłada się na optymalną logistykę i szybkość realizacji zamówień.

Firma Gunnebo zapewnia swoim klientom również wartość dodaną w postaci
wsparcia marketingowego. Przygotowujemy wszelkie materiały promocyjno-marketingowe, m.in. banery, ekspozytory produktowe, materiały POS oraz
wszelkiego rodzaju katalogi, broszury i ulotki promocyjne.

CERTYFIKATY
Wszystkie produkty Gunnebo posiadają aktualne dokumenty odniesienia opracowane przy współpracy z renomowanymi instytutami
badawczymi. Są one gwarantem zgodności procesów produkcyjnych oraz samych wyrobów z najwyższymi standardami europejskimi
oraz szczególnymi wymaganiami poszczególnych rynków.
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