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Doświadczenie i know-how Marcegaglia Carbon Steel 
w przetwarzaniu płaskich produktów ze stali węglowej 
doprowadziły do utworzenia wyrobów ze stali 
malowanej Marcegaglia, według najwyższych 
standardów jakości , aby zagwarantować doskonałą 
elastyczność i wytrzymałość w czasie.
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GLOBAL
PLAYER 
IN STEEL

Marcegaglia is the italian industrial group leading 
the European and worldwide steel market. 
A unique combination of the dynamic italian family 
business model with the great operating capacity 
and presence in the international markets, 
typical of the large corporations.

Marcegaglia jest wiodącą włoską grupą przemysłową 
na europejskim i światowym rynku stali. 
Wyjątkowe połączenie dynamicznego modelu rodzinnej 
włoskiej firmy o doskonałej wydajności operacyjnej 
z obecnością na rynkach międzynarodowych, 
właściwą dla dużych korporacji.

With 5.8 million tons of steel processed every year 
and 5.3 billion euros of yearly revenues, 
Marcegaglia is one of the leading players 
in the world steel scenario. 

Z 5,8 miliona ton stali przetwarzanej każdego roku 
i 5,3 miliarda euro rocznych przychodów, 
Marcegaglia jest jednym z wiodących graczy 
na światowym rynku stali. 

5,8 mln przetwarzanych ton rocznie

Sprzedaż 5,3 mld euro 

6.500 pracowników

25 stalowni

60 biur sprzedaży

1, niezależny gracz 
 w sektorze przetwórstwa stali na świecie

1, producent rur spawanych ze stali nierdzewnej 
 na świecie

1, producent rur spawanych ze stali węglowej 
 w Europie

1, centrum serwisowe we Włoszech
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Zwoje i pasy ze stali 
węglowej

Blachy ze stali węglowej

Spawane rury ze stali
węglowej

Spawane rury ze szwem 
ciągnione na zimno

Rurki chłodnicze

Zwoje i pasy cynkowane 
ogniowo

Blachy cynkowane ogniowo

Wstępnie malowane zwoje 
i pasy

Wstępnie malowane arkusze

Ciężkie płyty

Zwoje i pasy ze stali nierdzewnej

Blachy ze stali nierdzewnej

Zwoje i pasy ze stali 
nierdzewnej

Blachy ze stali nierdzewnej

Spawane rury ze stali 
nierdzewnej

Pręty ciągnione na zimno ze 
stali węglowej i nierdzewnej

Płaskowniki ze stali 
nierdzewnej

Stal nierdzewna Stal 
nierdzewna kształtowniki 
formowane na zimno

WORLDWIDE PRESENCE
OBECNOŚĆ NA CAŁYM 
ŚWIECIE

PLANT
FUNZA, COLOMBIA

PLANT
QUERÉTARO, MEXICO

MEX

CO
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The wide range of additional processing and special grades 
satisfies the requirements of several industry sectors
with value added, highly customized solutions.
Szeroka gama dodatkowej obróbki i klas specjalnych spełnia 
wymagania kilku sektorów przemysłuo wartością dodanej, 
z wysoce indywidualizowanymi rozwiązaniami.

BLACK SHEETS

CZARNE ARKUSZE

PICKLED
SHEETS

BLACHY 
TRAWIONE

SKINPASSED
STRIPS

PASY 
WYGŁADZANE

PICKLED
STRIPS

PASY TRAWIONE

SHEETS FROM
COLD ROLLED 

COILS

BLACHY Z
WALCOWANYCH 

ZWOJÓW NA 
ZIMNO

HOT DIP
GALVANIZED SHEETS

OCYNKOWANE
OGNIOWO ARKUSZE

PRE-PAINTED 
SHEETS

WSTĘPNIE 
MALOWANE 

ARKUSZE

COLD
ROLLED
STRIPS

ZIMNO
WALCOWANE

PASY

HOT DIP
GALVANIZED 

STRIPS

OCYNKOWANE
OGNIOWO PASY

PRE-PAINTED 
STRIPS

WSTĘPNIE 
MALOWANE 

PASY

COLD-DRAWN
TUBES

CIĄGNIONE NA 
ZIMNO
RURY

RURY SPAWANE
Z ZIMNO 

WALCOWANYCH 
PASÓW

WELDED TUBES
FROM

COLD ROLLED 
STRIP

REFRIGERATION
TUBES

CHŁODNICZE
RURY

WELDED TUBES
FROM

GALVANIZED 
STRIP

RURY SPAWANE
Z PASÓW 

CYNKOWANYCH

Pickling

Wytrawianie

Tube forming
and welding

Formowanie rur
i spawanie

Tube forming
and welding

Formowanie rur
i spawanie

Heat
treatments

Obróbka cieplna

Heat
treatments

Obróbka cieplna

Polishing

Polerowanie

Straightening
and cutting

Prostowanie
i cięcie

Straightening
and cutting

Prostowanie
i cięcie

Straightening
and cutting

Prostowanie
i cięcie

Tube forming
and welding

Formowanie rur
i spawanie

Pointing

Punktowanie

Skiving/roller
burnishing

Rozdwajanie 
/ wygniatanie 

wałków

Tube forming
and welding

Formowanie rur
i spawanie

Sizing
and drawing

Wymiarowanie
i rysunek

Drawing

Rysunek

Heat
treatments

Obróbka cieplna

Galvanizing

Galwanizacja

Passivation

Pasywacja

Tube forming
and welding

Formowanie rur
i spawanie

WELDED TUBES 
FROM

HOT ROLLED 

PICKLED STRIP

RURY SPAWANE 
Z GORĄCYCH 

TRAWIONYCH 
PASÓW

Heat
treatments

Obróbka cieplna

Straightening
and cutting

Prostowanie
i cięcie

BLACK COILS

CZARNE ZWOJE

PICKLED
COILS

ZWOJE TRAWIONE

COLD
ROLLED COILS

ZIMNO
WALCOWANE 

ZWOJE

HOT DIP
GALVANIZED

COILS

OCYNKOWANE OGNIOWO
ZWOJE

PRE-PAINTED 
COILS

WSTĘPNIE 
MALOWANE 

ZWOJE

Pickling

Wytrawianie

BLACK COILS

CZARNE ZWOJE

FULL HARD COILS

PEŁNE UTWARDZONE 
ZWOJE

PICKLED
COILS

ZWOJE 
TRAWIONE

Cold
rolling

Walcowanie na 
zimno

Annealing

Wyżarzanie

Skinpass

Wygładzanie

Pre-painting

Wstępnie 
malowanie

Hot dip
galvanizing

Galwanizacja

CARBON STEEL PRODUCTS MANUFACTURING PROCESS
PROCES WYTWARZANIA PRODUKTÓW ZE STALI WĘGLOWEJ
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CORPORATE CULTURE
Independence, dynamism, resilience, competence, 
versatility, reactivity: in sixty years of history,
these distinctive values made Marcegaglia 
the privileged partner in the steel processing industry.

The company culture is based on people centricity 
and sharing of the same key values which are shaping 
Marcegaglia unique business model.

STEEL VALUES

100%
KULTURA KORPORACYJNA
Niezależność, dynamizm, odporność, kompetencje, 
wszechstronność, reaktywność: w sześćdziesięcioletniej 
historii, te wyróżniające wartości sprawiły, że firma 
Marcegaglia stała się uprzywilejowanym partnerem w 
branży obróbki stali.

Kultura firmy bazuje na koncentracji na ludziach oraz 
współdzieleniu tych samych kluczowych wartości, które 
kształtują wyjątkowy model biznesowy firmy Marcegaglia.

PEOPLE 

STRONG 
COMPANY 
VALUES

CUSTOMER CARE

WIDE RANGE OF PRODUCT

HIGH MARKET DIVERSIFICATION

ECONOMY OF SCALE 

FLEXIBILITY, REACTIVITY, AGILITY

QUALITY AND SERVICES

MARCEGAGLIA BUSINESS MODEL
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STEEL
MOVING
THE WORLD

A capillary presence and sophisticated 
logistic network to get closer to customers 
all over Europe and in the world

Obecność w każdym miejscu i wyrafinowana 
sieć logistyczna, aby zbliżyć się do klientów 
w całej Europie i na świecie

25

Looking at the growth opportunities and customer 
needs, Marcegaglia has created a network of plants that 
grants high standards of competence, quality, service 
and know-how, also supported by an efficient logistic 
and distribution, to meet customer needs wherever in 
the world.

Marcegaglia owns 25 plants, 11 hubs located in the most 
strategic European production districts, 2 rail terminals 
and 2 port docks by the Mediterranean Sea (Ravenna 
and San Giorgio di Nogaro) in order to ensure maximum 
timeliness, flexibility and on time in delivering the pro-
ducts.

Obserwując możliwości rozwoju i potrzeby klientów, 
firma Marcegaglia stworzyła sieć zakładów, zapewniającą 
wysokie standardy kompetencji, jakości, usług i know-
how, wspierane również przez wydajną logistykę i 
dystrybucję, zaspokajającą potrzeby klientów w każdym 
miejscu na świecie.

Firma Marcegaglia posiada 25 zakładów, 11 ośrodków 
zlokalizowanych w najbardziej strategicznych 
europejskich okręgach produkcyjnych, 2 terminale 
kolejowe i 2 doki portowe nad Morzem Śródziemnym 
(Rawenna i San Giorgio di Nogaro) dla zapewnienia 
maksymalnej czasowości, elastyczności i terminowości w 
dostarczaniu produktów .
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In Marcegaglia Ravenna plant the coils are transformed 
into finished products through many processing stages of 
its various production plants. 
The steel is pickled, to remove the oxides from the coil 
surface, then trimmed at the edges, to ensure a constant 
width, and skinpassed to achieve a premium planarity. 
After pickling, the coils are cold-rolled to reduce the 
thickness, processed through the static annealing cycle 
and the final skinpassing or through the hot dip galva-
nizing line. 
Part of the production of galvanized coils feeds the pre-
painting line, for the production of pre-painted strips: 
Marcegaglia Ravenna owns two painting lines, of which a 
combined line of galva-painting, prototype world-wi-
de, which allows in line the hot galvanizing and the com-
plete painting cycle of the coil (pre-treatment, primer and 
top finish).

W zakładzie w Marcegaglia Ravenna zwoje są 
przekształcane w produkty gotowe po wielu etapach pr-
zetwarzania w różnych zakładach produkcyjnych. 
Stal jest trawiona, dla usunięcia tlenków z powierzchni 
zwoju, a następnie przycięta na krawędziach, dla zapewnie-
nia stałej szerokości i wygładzenia, w celu uzyskania 
najlepszej  jakości. Po wytrawieniu, zwoje są  walcowa-
ne na zimno w celu zmniejszenia grubości, przetwarza-
ne w cyklu wyżarzania statycznego i  końcowego 
wygładzania   lub przez  linię do cynkowania ogniowego. 
Część produkcji galwanizowanych zwojów podawana jest 
na linię do malowania wstępnego, dla produkcji wstępnie 
pomalowanych pasów: Marcegaglia Ravenna posiada 
dwie linie malowania, z których łączona linia malowania 
galwanicznego, prototypowa na całym świecie, pozwa-
la na cynkowanie ogniowe i kompletny cykl malowania 
zwoju (obróbka wstępna, podkład i wykończenie).

MANUFACTURING CAPACITY
POTENCJAŁ PRODUKCYJNY

Pickling 
Wytrawianie 3,000,000 t/y

Cold rolling 
Walcowanie na zimno  2,200,000 t/y

Annealing
Wyżarzanie    650,000 t/y

Skinpass
Wygładzanie    750,000 t/y

Hot dip galvanizing
Cynkowanie ogniowe 1,900,000 t/y

Pre-painting
Wstępnie malowanie    600,000 t/y

Marcegaglia Ravenna covers an area of over 540,000 
square meters, 225,000 of which are indoor, between the 
left bank of the port-channel and the industrial area that 
runs along the sea to the north of the city. It is equipped 
with the most modern plant engineering facilities and 
the most advanced production technologies for chemi-
cal pickling, cold rolling, static annealing, galvanizing and 
pre-painting of coils, as well as a service center for the 
leveling and cutting of carbon steel coils.

The painting lines for the organic coil coating of steels 
according to EN 10169 are at the cutting edge for effi-
ciency and production flexibility, thanks also to the large 
galva-painting line - 200 meters the combined installa-
tion length - dedicated to HSLA steels and low carbon 
content.

The factory also acts as the main intermodal logistics 
hub for all the Marcegaglia industrial and commercial ac-
tivities.

Firma Marcegaglia Ravenna zajmuje powierzchnię ponad 
540000 metrów kwadratowych, z czego 225000 jest krytych, 
między lewym brzegiem kanału portowego a obszarem 
przemysłowym, który biegnie wzdłuż morza na północ od 
miasta. Jest wyposażona w  najnowocześniejsze urządzenia 
inżynieryjne i najbardziej zaawansowane technologie 
produkcyjne do wytrawiania chemicznego, walcowania na 
zimno, wyżarzania statycznego, galwanizacji i wstępnego  
malowania zwojów, a w także centrum serwisowe do 
wyrównywania i cięcia zwojów ze stali węglowej.

Linie do malowania organicznych powłok zwojów stali 
zgodnie z EN 10169 znajdują się  w  czołówce pod  
względem wydajności i elastyczności produkcji, również 
dzięki dużej linii do malowania galwanicznego - 200 
metrów łącznej długości instalacji - dedykowanej dla stali 
HSLA i o niskiej zawartości węgla.

Fabryka działa również jako główne intermodalne centrum 
logistyczne dla wszystkich działań przemysłowych i 
handlowych firmy Marcegaglia.

MARCEGAGLIA RAVENNA
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Entrance Wejście

Offices Biura

Service center
Centrum serwisowe

Utilities Urządzenia

Coils storage
Przechowywanie zwojów

Railroad Freight Terminal 
Kolejowy terminal towarowy 

Docks Doki

Picklings Wyroby trawione

Cold rolling
Walcowanie na zimno

Annealing furnaces
Piece wyżarzania

Skinpass Wygładzanie

Hot Dip Galvanizing Pokrycie ogniowe

Pre-painting Wstępnie malowanie

Galva-painting Pokrycie galwaniczne

The prepainted steel is carried out thanks to the Marce-
gaglia coil coating process which continuously evolves to 
produce always better products of superior quality, obtai-
ned with faster methods and with lower environmental 
impact.

The flexibility of the coil coating process makes possible 
to offer a wide range of surface finishes and different 
colors: Marcegaglia R&D lab has codified over 140 stan-
dard painting and finishing cycles on both sides of the 
material.

Wstępnie malowana stal jest wykonywana dzięki proceso-
wi pokrycia zwoju firmy Marcegaglia, ciągle doskonalo-
nemu, dla produkcji coraz lepszych wyrobów najwyższej ja-
kości, uzyskiwanych szybszymi metodami i przy mniejszym 
oddziaływaniu na środowisko.

Elastyczność procesu powlekania zwoju umożliwia ofe-
rowanie szerokiej gamy wykończeń powierzchni i róż-
nych kolorów: Laboratorium badawczo-rozwojowe firmy 
Marcegaglia skodyfikowało ponad 140 standardowych 
cykli malowania i wykańczania obu stron materiału.
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Wybór systemu do powlekania zależy również od tego, 
gdzie zostanie zainstalowany. Wytrzymałość produktu 
i kolor są ściśle związane z narażeniem lub nie na pew-
ne warunki środowiskowe: w trudnych i przybrzeżnych 
środowiskach przemysłowych system malowania j jego 
kolor podlegają silnej agresji chemicznej, pogarszającej 
aspekt wizualny i osłabiającej sam system, jeśli nie byłby 
badany ad hoc.
Wybór najlepszego systemu powłok musi być zatem 
wynikiem bliskiej współpracy między klientami,  ma-
larzami i dostawcami farb, w celu stworzenia produktu 
odpowiedniego dla każdej potrzeby, zarówno pod 
względem wymagań estetycznych, jak i technicznych. 

The choice of the coating system also depends on whe-
re it will be installed. The durability performance of the 
product and the color are closely linked to the exposure 
or not to certain environmental conditions: in severe 
and coastal industrial environments, the painting system 
and its color are subject to strong chemical aggressions 
which deteriorate the visual aspect and weaken the sy-
stem itself, should it not have been studied ad hoc.
The choice of the best coating system must therefore be 
the result of a close synergy between customers, pain-
ters and paint suppliers, for the creation of a product 
suitable for every need both in terms of aesthetics and in 
terms of technical requirements. 

PIGMENTS 
In choosing the type of coating system, pigments play 
an important role: their nature and chemical composition 
allows a different response to discoloration over time. 
Inorganic pigments also contain small particles of alumi-
num or micaceous products, which by their chemical na-
ture wear out less rapidly than organic ones, being the 
first generally more stable than the second ones of carbo-
nic nature that, although having a great coloring power, 
are less stable and sensitive to both sunlight and chemical 
aggression. 
The same chemical nature of the pigments affects the ae-
sthetic aspect of the finished product and allows, depen-
ding on the various additive substances that make it up, 
various chromatic effects, thanks to the angle of impact 
of the light on the colored surface. The colors formed by 
organic pigments wear out more quickly over time than 
inorganic pigments (eg ceramics), with the consequent 
loss of the initially desired visual effect. 
To overcome this problem, painting systems with mixed 
organic and inorganic pigmentation have been formula-
ted over the years.

BARWNIKI
Przy wyborze rodzaju systemu powlekania barwniki 
odgrywają ważną rolę: ich charakter i skład chemiczny 
umożliwia  różną reakcję na odbarwienie z upływem 
czasu. 
Barwniki nieorganiczne zawierają również małe cząstki 
aluminium lub produktów mikowych, które ze względu na 
swój charakter chemiczny zużywają się wolniej niż orga-
niczne, będąc ogólnie bardziej stabilnymi niż te drugie o 
charakterze węglowym, które chociaż mają dużą siłę bar-
wienia, są mniej stabilne i wrażliwe zarówno na światło 
słoneczne, jak i czynniki chemiczne. 
Ta sama chemiczna natura barwników wpływa na aspekt 
estetyczny gotowego produktu i daje, w zależności od 
różnych substancji dodatkowych, które go tworzą, różne 
efekty chromatyczne, dzięki kątowi padania światła na 
kolorową powierzchnię. Kolory utworzone z barwników 
organicznych zużywają się z czasem szybciej niż barwni-
ki nieorganiczne (np. ceramiczne), co powoduje utratę 
początkowo pożądanego efektu wizualnego. 
Aby rozwiązać ten problem, na przestrzeni lat opracowa-
no systemy malowania z mieszanymi barwnikami orga-
nicznymi i nieorganicznymi.

A COLOR FOR EVERY NEED
KOLOR NA KAŻDĄ POTRZEBĘ

The choice of the most suitable coating system, both as 
a function of the requests in terms of physical/chemical 
properties and the desired surface appearance is a key 
element for the finished product.
A suitable painting characterizes the product in its iden-
tity and in its level of protection giving to the product a 
high customization joined to the uses and to the diffe-
rent application’s fields.
Color and coating system are closely linked in creating a 
product suitable for the installation environment and its 
applications: the useful life of the finished product goes 
hand in hand with the one of the color for which the pro-
duct was conceived. Discoloration and detachment of 
paint, due to exposure to ultraviolet rays, weather and 
humidity are aspects to be evaluated in depth, since they 
go to affect both the aesthetic value and the degene-
ration of the surface appearance, causing delamination 
and blistering.

The painting also gives the product an advantage, not 
only with regard to the types of color and surface finish, 
but also for the decorative aspects and the reproducibi-
lity of the design. Steel, plastic and elastic by definition, 
acquires even greater versatility: the coil coating pro-
cess allows reproductions of patterns in potentially in-
finite variations, which can also be inspired by materials 
other than steel, such as wood, fabric, stone but also by 
alternative metal products, such as copper and corten.

Wybór najbardziej odpowiedniego systemu powlekania, 
zarówno w zależności od wymagań pod względem właści-
wości fizycznych / chemicznych, jak i pożądanego wyglą-
du powierzchni, jest kluczowym elementem gotowego 
produktu .
Odpowiednie malowanie charakteryzuje produkt pod 
względem tożsamości i poziomu ochrony, co daje pro-
duktowi wysokie dostosowanie do różnych obszarów 
zastosowań.
Kolor i system powłok w procesie tworzenia produktu są 
ściśle powiązane z odpowiednią dla środowiska instala-
cją i jego zastosowaniami: okres użytkowania gotowego 
produktu idzie w parze z kolorem, dla którego produkt 
został zaprojektowany. Odbarwienie i odpadanie farby z 
powodu ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, 
pogodę i wilgotność są aspektami dogłębnej oceny, po-
nieważ wpływają one zarówno na wartość estetyczną, jak i 
na degenerację wyglądu powierzchni, powodując rozwar-
stwienia i pęcherze.

Malowanie daje również produktowi przewagę, nie tylko 
pod względem rodzaju koloru i wykończenia powierzchni, 
ale także pod względem dekoracyjnym i powtarzalności 
wzoru. Stal, plastik i elastomer z definicji zyskuje jeszcze 
większą wszechstronność: proces powlekania zwoju 
umożliwia reprodukcję wzorów w potencjalnie nieskoń-
czonych odmianach, które mogą być również inspirowa-
ne materiałami innymi niż stal, takimi jak drewno, tkanina, 
kamień, ale także alternatywnymi produktami metalowy-
mi, takimi jak miedź i stal o podwyższonej odporności.
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2 linie malowania wstępnego

600.000 t/y
potencjał produkcyjny

produkt: zwój wstępnie malowany

grubość: 0,25/2,00 mm

szerokość: do 1500 mm

maksymalny ciężar: 35 t

maksymalna średnica zewnętrzna: 2150 mm

asortyment żywic:   poliester, modyfikowany poliester 
        /poliuretan,    poliamid, fluorowęglan,
          poliester o wysokiej elastyczności,
        winyl, systemy malowania o dużej grubości

Product range Zakres produktów

thickness
mm

width mm

45 to 1000 1000 1250 1500

0.25 ÷ 0.29 • • •

0.30 ÷ 0.39 • • •

0.40 ÷ 0.49 • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.99 • • • •

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.79 • • •

1.80 ÷ 2.00 • •

TECHNICAL CHARACTERISTICS Charakterystyka techniczna

COATING
POWŁOKA

Polyester, modified polyester/polyurethane, polyamide, fluoro-carbon,
high flexibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems.
Systemy poliestrowe, modyfikowany poliester / poliuretan, poliamid, fluorowęglan, poliester 
o wysokiej elastyczności, winyl, systemy farb o dużej grubości.

TREATMENTS 
AND FINISHES
OBRÓBKA 
I WYKOŃCZENIA

Back coat 10 mm (on request) Tylna warstwa 10 mm (na zamówienie) 

Embossed surface (upon request) - only 1000÷1500 mm width
Tłoczona powierzchnia (na życzenie) - tylko 1000 ÷ 1500 mm szerokości

Polyethylene film protection - thickness 35÷120 µm, continuous or micro-perforated
Ochrona z folii polietylenowej - grubość 35 ÷ 120 µm, ciągła lub mikro perforowana

“PLUS” 

Embossing   
Tłoczenie

Protective film
Folie ochronne

PRE-PAINTED STEEL COILS
WSTĘPNIE MALOWANE ZWOJE

The production capacity of Marcegaglia Ravenna is the 
processing of coils according to the standards of the EN 
10169 standard, for a dimensional feasibility of thicknes-
ses between 0.25 and 2 mm, widths between 600 and 
1,500 mm, a maximum external diameter of 2,150 mm 
and a maximum weight of 35 tons.

Zdolność produkcyjna firmy Marcegaglia Ravenna po-
lega na przetwarzaniu zwojów zgodnie ze standardami 
normy EN 10169, dla uzyskania wymiarowej wykonalności 
grubości od 0,25 do 2 mm, szerokości od 600 do 1500 
mm, maksymalnej średnicy zewnętrznej 2150 mm i maksy-
malnym ciężarze 35 ton.
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PRE-PAINTED STEEL SHEETS WSTĘPNIE MALOWANE BLACHY STALOWE

Min. thickness (mm) / grubości min. 0.5

Max. thickness (mm) / grubości maks. 2

Min. width (mm) / szerokości min. 200

Max. width (mm) / szerokości maks. 1500

Length (mm) / długości 500 ÷ 6000

PRE-PAINTED STEEL STRIPS WSTĘPNIE MALOWANE PASY STALOW

Min. thickness (mm) / grubości min. 0.3

Max. thickness (mm) / grubości maks. 2

Min. width (mm) / szerokości min. 29

Max. width (mm) / szerokości maks. 1500

TECHNICAL CHARACTERISTICS Charakterystyka techniczna

COATING
POWŁOKA

Polyester, modified polyester/polyurethane, polyamide, fluoro-carbon,
high flexibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems.
Systemy poliestrowe, modyfikowany poliester / poliuretan, poliamid, fluorowęglan, poliester 
o wysokiej elastyczności, winyl, systemy farb o dużej grubości.

TREATMENTS 
AND FINISHES
OBRÓBKA 
I WYKOŃCZENIA

Back coat 10 mm (on request) Tylna warstwa 10 mm (na zamówienie) 

Embossed surface (upon request) - only 1000÷1500 mm width
Tłoczona powierzchnia (na życzenie) - tylko 1000 ÷ 1500 mm szerokości

Polyethylene film protection - thickness 35÷120 µm, continuous or micro-perforated
Ochrona z folii polietylenowej - grubość 35 ÷ 120 µm, ciągła lub mikro perforowana

“PLUS” 

Embossing   
Tłoczenie

Protective film
Folie ochronne

Marcegaglia has set up in Ravenna Europe’s largest ser-
vice center for finishing, cutting and automated packa-
ging of strips and sheets.
The facility has a yearly output of 1.1 million tons and is 
equipped with 7 cut-to-length machines, 10 slitters for 
sheets and strips up to 2,000 mm wide and from 0.29 to 
16 mm thickness and 3 packaging lines. The minimum 
cutting width for the strips is 30 mm.

In the Gazoldo degli Ippoliti plant, Marcegaglia has also 
set up a service center with a slitter and a cut-to-length 
machine, dedicated to the prepainted products pro-
cessing.

W Ravennie firma Marcegaglia utworzyła największe eu-
ropejskie centrum serwisowe zajmujące się wykonywa-
niem wykończeń i cięć oraz pakowaniem taśm i blach.
Zakład dostarcza rocznie 1,1 mln ton materiału i jest wy-
posażony w 7 maszyn do cięcia na długość, 10 krajarek 
do cięcia blach i taśm o szerokości do 2000 mm i grubo-
ści od 0,29 do 16 mm oraz 3 linie pakowania. Minimalna 
szerokość cięcia taśm wynosi 30 mm.

W zakładzie Gazoldo degli Ippoliti firma Marcegaglia 
uruchomiła również centrum serwisowe wyposażone w 
krajarkę i maszynę do cięcia na długość, które umożli-
wiają obróbkę wstępnie malowanych produktów.

SERVICE CENTER - STRIPS AND SHEETS
CENTRUM SERWISOWE - PASY I ARKUSZE
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Tolerances on width of wide strip of width ≥ 600 mm
Tolerancje szerokości szerokiego pasa o szerokości ≥ 600 mm

width
mm Normal tolerances Special tolerances

Marcegaglia Nominal thickness

0,3 ≤ t ≤ 1 1 < t ≤ 2

600 ≤ w ≤ 1200
+5 +2 +0,2 +0,3

0 0 0 0

1200 < w ≤ 1500
+6 +2 +0,2 +0,3

0 0 0 0

Tolerances on slit wide strip of width less than 600 mm 
Tolerancje szerokości szerokiego pasa o szerokości mniejszej niż 600 mm  

Tolerance
class

Nominal 
thickness t

Nominal width

29 ≤ w < 125 125 ≤ w < 250 250 ≤ w < 400 400 ≤ w < 600

Normal

0,3 ≤ t < 0,6
+0,4 +0,5 +0,7 +1,0

0 0 0 0

0,6 ≤ t < 1,0
+0,5 +0,6 +0,9 +1,2

0 0 0 0

1,0 ≤ t < 2,0
+0,6 +0,8 +1,1 +1,4

0 0 0 0

Special (S)

0,3 ≤ t < 0,6
+0,2 +0,2 +0,3 +0,5

0 0 0 0

0,6 ≤ t < 1,0
+0,2 +0,3 +0,4 +0,6

0 0 0 0

1,0 ≤ t < 2,0
+0,3 +0,4 +0,5 +0,7

0 0 0 0

Marcegaglia

0,3 ≤ t ≤ 1
+0,2 +0,2 +0,2 +0,2

0 0 0 0

1 < t ≤ 2
0,3 0,3 0,3 0,3

0 0 0 0

TOLERANCES ON WIDTH
TOLERANCJE SZEROKOŚCI

TOLERANCES ON EDGE CAMBER
TOLERANCJE WYGIĘCIA KRAWĘDZI

The edge camber shall not exceed 5 mm over a length 
of 2 m. For lengths less than 2 mt, the edge camber shall 
not exceed 0.25% of the actual length. 
For slit wide strip of width <600 mm a special edge cam-
ber tolerance (CS) of 2 mm maximum on a length of 2 mt 
may be specified. This special edge camber tolerance is 
not applicable for steels with specified minimum proof 
strength Rp 0.2 ≥280 N/mm². 
More restrictive tolerances may be agreed at the time of 
enquiry and order.

Wygięcie krawędzi nie może przekraczać 5 mm na dłu-
gości 2 m. Dla długości mniejszych niż 2 m wygięcie kra-
wędzi nie może przekraczać 0,25% rzeczywistej długości. 
W przypadku szerokich pasów o szerokości <600 mm 
można określić specjalną tolerancję wygięcia krawędzi 
(CS) maksymalnie 2 mm na długości 2 m. Ta specjalna 
tolerancja wygięcia krawędzi nie ma zastosowania do 
stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby Rp 0,2 
≥280 N / mm². 
Bardziej restrykcyjne tolerancje mogą zostać uzgodnione 
w momencie zapytania i składania zamówienia.

Tolerances for steel grades with specified minimum yeld strength Re or specified minimum proof strength Rp 0.2 < 260 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości spoiny Re lub określonej minimalnej wytrzymałości próby Rp 0,2 <260 N / mm² 
Quality - Jakość : S220GD, S250GD, S250GD-DM, DX53D*, DX54D*, DX56D**, DX52DAF, DX52D*, DX53D-S, DX53D-M, DX52D-M

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,3 < t ≤ 0,4 ±0,04 ±0,05 ±0,030 ±0,035

0,4 < t ≤ 0,6 ±0,04 ±0,05 ±0,035 ±0,040

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,05 ±0,06 ±0,040 ±0,045

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,06 ±0,07 ±0,045 ±0,050

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,07 ±0,08 ±0,050 ±0,060

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,10 ±0,11 ±0,060 ±0,070

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,12 ±0,13 ±0,070 ±0,080

*DX52, DX53D. DX54D feasible from - dostępne od 0,40mm; max width for thickness range - maks. szerokość dla zakresu grubości    0,40mm - 0,49mm = 1250mm  
**DX56D feasible from - dostępne od  0,50mm to 1,80mm; max width for thickness range - maks. szerokość dla zakresu grubości 0,50mm - 0,69mm = 1250mm,  range - dla zakresu 0,60mm - 0,69mm = 1350mm

Tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 260 N/mm² ≤ Rp 0.2 < 360 N/mm² 
and for grades DX51D and S550 GD     
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 260 N / mm² ≤ Rp 0,2 <360 N / mm² oraz dla klas DX51D i S550 GD 
Quality - Jakość : S280GD, S280GD-DM, DX51D, DX51D-S, DX51DFF, DX51DAF, S320GD*, S320GD-M*, S350GD**

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,3 < t ≤ 0,4 ±0,05 ±0,06 ±0,035 ±0,040

0,4 < t ≤ 0,6 ±0,05 ±0,06 ±0,040 ±0,045

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,06 ±0,07 ±0,045 ±0,050

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,07 ±0,08 ±0,050 ±0,060

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,08 ±0,09 ±0,060 ±0,070

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,11 ±0,13 ±0,070 ±0,080

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,14 ±0,15 ±0,080 ±0,090

*S320GD; S320GD -M  feasible from - dostępne od  0,35mm; max width for thickness range - maks. szerokość dla zakresu grubości 0,35mm - 0,49mm = 1250mm, for - dla 0,50mm - 0,59mm = 1350mm
** S350GD feasible from - dostępne od 0,45mm; max width for thickness range - maks. szerokość dla zakresu grubości 0,45mm - 0,59mm = 1250mm

Tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 360 N/mm² ≤ Rp 0.2 < 420 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 360 N / mm² ≤ Rp 0,2 <420 N / mm²  Quality - Jakość : S390GD

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,07 ±0,08 ±0,050 ±0,060

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,08 ±0,09 ±0,060 ±0,070

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,10 ±0,11 ±0,070 ±0,080

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,13 ±0,14 ±0,080 ±0,090

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,16 ±0,17 ±0,090 ±0,110

max width for thickness range - maks. szerokość dla zakresu grubości 0,60mm-0,69mm = 1250mm

Tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 420 N/mm² < Rp 0.2 ≤ 900 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 420 N / mm² ≤ Rp 0,2 <900 N / mm² 
Quality - Jakość : S420GD, S450GD, S550GD

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,7 < t ≤ 0,8 ±0,07 ±0,09 ±0,060 ±0,070

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,09 ±0,11 ±0,070 ±0,080

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,11 ±0,13 ±0,080 ±0,090

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,15 ±0,16 ±0,090 ±0,110

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,18 ±0,19 ±0,110 ±0,120

max width for thickness range - maks. szerokość dla zakresu grubości 0,70mm -0,79mm max width - maks. szerokość 1250 mm

PRE-PAINTED STEEL STRIPS - TOLERANCES
WSTĘPNIE MALOWANE PASY STALOWE - TOLERANCJE

TOLERANCES ON THICKNESS
TOLERANCJE GRUBOŚCI
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Tolerances on width sheet of width ≥ 600 mm
Tolerancje szerokości szerokiego arkusza o szerokości ≥ 600 mm

width
mm

Normal 
tolerances

Special 
tolerances

Marcegaglia Nominal thickness

0,3 ≤ t ≤ 1 1 < t ≤ 2

600 ≤ w ≤ 1200
+5 +2 +0,2 +0,3

0 0 0 0

1200 < w ≤ 1500
+6 +2 +0,2 +0,3

0 0 0 0

Tolerances on sheet of width less than 600 mm 
Tolerancje szerokości arkusza o szerokości mniejszej niż 600 mm 

Tolerance
class

Nominal 
thickness t

Nominal width

200≤w<250 250≤w<400 400 ≤ w < 600

Normal

0,3 ≤ t < 0,6
+0,5 +0,7 +1,0

0 0 0

0,6 ≤ t < 1,0
+0,6 +0,9 +1,2

0 0 0

1,0 ≤ t < 2,0
+0,8 +1,1 +1,4

0 0 0

Special (S)

0,3 ≤ t < 0,6
+0,2 +0,3 +0,5

0 0 0

0,6 ≤ t < 1,0
+0,3 +0,4 +0,6

0 0 0

1,0 ≤ t < 2,0
+0,4 +0,5 +0,7

0 0 0

Marcegaglia

0,3 ≤ t ≤ 1
+0,2 +0,2 +0,2

0 0 0

1 < t ≤ 2
0,3 0,3 0,3

0 0 0

TOLERANCES ON WIDTH
TOLERANCJE SZEROKOŚCI

Tolerances on length
Tolerancje długości

width mm Normal tolerances Special tolerances Marcegaglia Nominal thickness

500 ≤ l ≤ 2000
+6 +3

±1
0 0

2000 < l ≤ 6000
+0,3% of the length +0,15% of the length

±0,1% of the length
0 0

TOLERANCES ON LENGTH
TOLERANCJE DŁUGOŚCI

Tolerances for steel grades with specified minimum yeld strength Re or specified minimum proof strength Rp 0.2 < 260 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości spoiny Re lub określonej minimalnej wytrzymałości próby Rp 0,2 <260 N / mm² 

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,5 ≤ t ≤ 0,6 ±0,04 ±0,05 ±0,035 ±0,040

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,05 ±0,06 ±0,040 ±0,045

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,06 ±0,07 ±0,045 ±0,050

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,07 ±0,08 ±0,050 ±0,060

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,10 ±0,11 ±0,060 ±0,070

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,12 ±0,13 ±0,070 ±0,080

Tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 260 N/mm² ≤ Rp 0.2 < 360 N/mm² and for grades DX51D
and S550 GD 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 260 N / mm² ≤ Rp 0,2 <360 N / mm² i dla klas DX51D  oraz S550 GD 

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,5 ≤ t ≤ 0,6 ±0,05 ±0,06 ±0,040 ±0,045

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,06 ±0,07 ±0,045 ±0,050

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,07 ±0,08 ±0,050 ±0,060

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,08 ±0,09 ±0,060 ±0,070

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,11 ±0,13 ±0,070 ±0,080

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,14 ±0,15 ±0,080 ±0,090

Tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 360 N/mm² ≤ Rp 0.2 < 420 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 360 N / mm² ≤ Rp 0,2 <420 N / mm² 

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,5 ≤ t ≤ 0,6 ±0,06 ±0,07 ±0,045 ±0,050

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,07 ±0,08 ±0,050 ±0,060

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,08 ±0,09 ±0,060 ±0,070

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,10 ±0,11 ±0,070 ±0,080

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,13 ±0,14 ±0,080 ±0,090

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,16 ±0,17 ±0,090 ±0,110

Tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 420 N/mm² < Rp 0.2 ≤ 900 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 420 N / mm² ≤ Rp 0,2 <900 N / mm² 

thickness
mm

Normal tolerances for a nominal width w Special tolerances S for a nominal width w

≤1200 1200 < w ≤ 1500 ≤1200 1200 < w ≤ 1500

0,5 ≤ t ≤ 0,6 ±0,06 ±0,08 ±0,050 ±0,060

0,6 < t ≤ 0,8 ±0,07 ±0,09 ±0,060 ±0,070

0,8 < t ≤ 1,00 ±0,09 ±0,11 ±0,070 ±0,080

1,00 < t ≤ 1,2 ±0,11 ±0,13 ±0,080 ±0,090

1,2 < t ≤ 1,6 ±0,15 ±0,16 ±0,090 ±0,110

1,6 < t ≤ 2,00 ±0,18 ±0,19 ±0,110 ±0,120

PRE-PAINTED STEEL SHEETS - TOLERANCES
WSTĘPNIE MALOWANE BLACHY STALOWE - TOLERANCJE

TOLERANCES ON THICKNESS
TOLERANCJE GRUBOŚCI
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Flatness tolerances for steel grades with specified minimum yeld strength Re or specified minimum proof strength 
Rp 0.2 < 260 N/mm² 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości spoiny Re lub określonej minimalnej wytrzymałości próby Rp 0,2 <260 N / mm² 
Quality - Jakość : S220GD, S250GD, S250GD-DM, DX53D, DX54D, DX56D, DX52DAF, DX52D, DX53D-S, DX53D-M, DX52D-M

Tolerance
class

Nominal 
width w

Maximum wave height for nominal thickness t

t < 0,7 0,7 ≤ t < 1,6 1,6 ≤ t ≤ 2

Normal

w < 1200 10 8

1200 ≤ w < 1500 12 10

w = 1500 17 15

Special (S)

w < 1200 5 4 3

1200 ≤ w < 1500 6 5 4

w = 1500 8 7 6

Flatness tolerances for steel grades with specified minimum proof strength 260 N/mm² ≤ Rp 0.2 < 360 N/mm² and for grades 
DX51D and S550GD 
Tolerancje dla gatunków stali o określonej minimalnej wytrzymałości próby 260 N / mm² ≤ Rp 0,2 <360 N / mm² i dla klas DX51D oraz S550GD 
Quality - Jakość : S280GD, S280GD-DM, DX51D, DX51D-S, DX51DFF, DX51DAF, S320GD, S320GD-M, S350GD

Tolerance
class

Nominal 
width w

Maximum wave height for nominal thickness t

t < 0,7 0,7 ≤ t < 1,6 1,6 ≤ t ≤ 2

Normal

w < 1200 13 10

1200 ≤ w < 1500 15 13

w = 1500 20 19

Special (S)

w < 1200 8 6 5

1200 ≤ w < 1500 9 8 6

w = 1500 12 10 9

TOLERANCES ON FLATNESS
TOLERANCJE PŁASKOŚCI

TOLERANCES ON OUT-OF-SQUARENESS
TOLERANCJE DOTYCZĄCE BRAKU PROSTOKĄTNOŚCI

TOLERANCES ON EDGE CAMBER
TOLLERANZE SULLA CURVATURA

The out-of-squareness shall not exceed 1% of the actual 
width of the sheet.
If requested we can guarantee 0.3% of the width.

Brak prostokątności nie może przekraczać 1% faktycznej 
szerokości arkusza.
Na życzenie możemy zagwarantować 0,3% szerokości.

The edge camber shall not eceed 5 mm over a length of 
2 m. For lengths less than 2 m, the edge camber shall 
not exceed 0.25% of the actual length. For slit wide strip 
of width <600 mm a special edge camber tolerance (CS) 

of 2 mm maximum on a length of 2 m may be specified. 
This special edge camber tolerance is not applicable 
for steels with specified minimum proof strength Rp 0.2 
≥280 N/mm². More restrictive tolerances may be agreed 
at the time of enquiry and order.

Wygięcie krawędzi nie może przekraczać 5 mm na długo-
ści 2 m. Dla długości mniejszych niż 2 m wygięcie krawę-
dzi nie może przekraczać 0,25% rzeczywistej długości. W 
przypadku szerokich pasów o szerokości <600 mm moż-
na określić specjalną tolerancję wygięcia krawędzi (CS) 
maksymalnie 2 mm na długości 2 m. Ta specjalna tole-
rancja wygięcia krawędzi nie ma zastosowania do stali o 
określonej minimalnej wytrzymałości próby Rp 0,2 ≥280 
N / mm². Bardziej restrykcyjne tolerancje mogą zostać 
uzgodnione w momencie zapytania i składania zamówie-
nia.

Flatness tolerances closer than special tolerances may be agreed at the time of the enquiry and order
Tolerancje płaskości ściślejsze niż tolerancje specjalne można uzgodnić w momencie zapytania i zamówienia
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Steel for industrial applications
Stal do zastosowań przemysłowych

Steel for household appliances
Stal na sprzęt AGD

Steel for automotive applications
Stal do zastosowań motoryzacyjnych

Steel for packaging
Stal do opakowań

Steel for the construction industry
Stal dla budownictwa

TYPICAL APPLICATIONS
TYPOWE ZASTOSOWANIA

Marcegaglia Carbon Steel   3130   Marcegaglia Carbon Steel



STANDARD AND SPECIAL COATING SYSTEMS
STANDARDOWE I SPECJALNE SYSTEMY POWŁOK

STANDARD

MP1 • M2P1
MP3 • M2P3 • MP3AS
MP3HF
MP4 • M2P4 • MP4AS
MP4U • MP4UAS
MP5 • M2P5 • MP5AS
MP10 • M2P10 • MP10AS
MP20
MP20S
MPC
MPE • MPE4
MPFLEX • MPFLEX50 • M2PFLEX • M2PFLEX50

SPECIAL

MPSH SHIMOCO®

MPSTONE - MPSTONE AS - MPSTONE20 ARDESIA
MPWI - MPWOS - MPWOR WOODEN PATTERN
MPS200 - MPS100 PLASTISOL
MPROOF
COPPO
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STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK 

Support: galvanized Z140
Resin range: polyester
Thickness top: 20 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
Epoxy-polyester primer 
Finishing film: Polyester
Backcoat: epoxy-polyester 

Wsparcie: galwanizowana Z140
Zakres żywic: poliester
Grubość górnej warstwy:
20 µm + 5 µm podkład 
+ 5/7 µm tylna warstwa
Podkład antykorozyjny: 
Podkład epoksydowo - polie-
strowy 
Folia wykończeniowa: poliester
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowy 

MP3 - M2P3*- MP3AS*

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Building sector - siding, roofing and sandwich panels 
Sektor budowlany - panele boczne, dachowe i warstwowe

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Standard, with low pollution levels
Standardowe, z niskimi poziomami zanieczyszczenia

WARRANTY 
GWARANCJA

10 years (in case of 15 μm of primer warranty becomes 12 years)
10 lat (w przypadku 15 µm podkładu gwarancja wynosi 12 lat)

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa 

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 500 hours exposure - Badanie przeprowadza się w odniesieniu do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 500 godzinach ekspozycji. 

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.5 T, and it is performed by 
tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 2.5 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,5 T i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby które nie może pęknąć powyżej 2,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±5 gloss.
Mierzy się ją za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade F.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa F.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in MEK (metil-etilchetone) and 
pressure of about 1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

* M2P3: double side - dwustronna
 MP3AS: 15 µm of primer, instead of 5 µm - 15  podkładu, zamiast 5 µm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

back coat - tylna warstwa
5/7 μm

20 μm

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

primer - podstawowa
5 μm

STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK 

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Building sector (interiors). Low chemical resistance requirements. Demi-gloss polyester resins only. 
Sektor budowlany (wnętrza). Niskie wymagania odporności chemicznej. Tylko półpołyskowe żywice poliestrowe.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

For internal use, low resistance requirements
Do użytku wewnętrznego, niskie wymagania dotyczące odporności

WARRANTY 
GWARANCJA

N.A
Nie dotyczy

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa 

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the 
cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the 
ASTM D714 scale after 250 hours exposure. - Badanie przeprowadza się w odniesieniu do normy i zgodnie z normą 
europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzch-
ni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 250 godzinach ekspozycji. 

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 2.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 3.0 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 2,0 T i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby które nie może pęknąć powyżej 3,0 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±10 gloss.
Mierzy się ją za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 10 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade F.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa F.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in MEK (metil-etilchetone) and 
pressure of about 1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

MP1 - M2P1*

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
5/7 μm

15 μm

5 μm

Support: galvanized Z100
Resin range: polyester
Thickness top: 15 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
epoxy-polyester primer 
Finishing film: polyester 
Backcoat: epoxy-polyester 

Wsparcie: galwanizowana Z100
Zakres żywic: poliester
Grubość górnej warstwy:  
15 µm + 5 µm podkład 
+ 5/7 µm tylna warstwa
Podkład antykorozyjny: 
podkład epoksydowo-polie-
strowy 
Folia wykończeniowa: poliester
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowe

* M2P1: double side - dwustronna
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STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: galvanized Z140
Resin range: polyester-polyamide 
Thickness top: 20 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
Epoxy-polyester primer 
Finishing film: Polyester
Backcoat: epoxy-polyester

Wsparcie: galwanizowana  Z140
Zakres żywic: 
poliestry / poliamidy
Grubość górnej warstwy: 20 µm 
+ 5 µm podkład + 5/7 µm tylna 
warstwa
Podkład antykorozyjny: 
Podkład epoksydowo - poliestrowy 
Folia wykończeniowa: poliester
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowy 

MP4 - M2P4*- MP4AS*

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Building sector - gutters, flashings, general roofing. Non-slip and wrinkled finish available. 
Sektor budowlany - rynny, osłony blaszane, pokrycia dachowe ogólne. Dostępne wykończenie antypoślizgowe i pomarszczone. 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Standard, with low pollution levels
Standardowe, z niskimi poziomami zanieczyszczenia

WARRANTY 
GWARANCJA

10 years
10 lat

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa 

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 500 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 500 godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
2.0 T - Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 2,0 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

As per sample
Stosownie do próbki

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade F.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa F.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (metil-etil-chetone) and pressure of about 1 kg, 
the paint must not show any discrepancy nor defect.
o 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem około 
1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

* M2P4: double side - dwustronna
 MP4AS: 15 µm of primer, instead of 5 µm - 15 µm podkładu, zamiast 5 µm

5/7 μm

20 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

back coat - tylna warstwa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

primer - podstawowa

STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: galvanized Z140
Resin range: polyester
Thickness top: 20 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
Epoxy-polyester primer 
Finishing film: 
Polyester / epoxy-polyurethane 
Backcoat: epoxy-polyester

Wsparcie: galwanizowana Z140
Zakres żywic: poliester
Grubość górnej warstwy: 20 µm 
+ 5 µm podkład + 5/7 µm tylna 
warstwa
Podkład antykorozyjny: 
podkład epoksydowo-polie-
strowy  
Folia wykończeniowa: poliester/
epoksydowo-poliuretanowe
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowe

MP3HF

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Profiles, frames, shutters. Suitable for deep drawing and hard bending, also on high thickness material.
Profile, ramy, okiennice. Nadaje się do głębokiego ciągnienia i gięcia na twardo, również na materiałach o dużej grubości.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

For indoor applications
Do zastosowań wewnętrznych

WARRANTY 
GWARANCJA

N.A
Nie dotyczy

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa 

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 360 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 360 godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 0.5 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 1T.  
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 0,5 T i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 1 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with Koh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade H.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa H.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in MEK (metil-etilchetone) and 
pressure of about 1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

primer

5/7 μm

20 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: galvanized Z200
Resin range: super polyester / 
polyurethane 
Thickness top: 20 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
Epoxy-polyester primer 
Finishing film: polyester
Backcoat: epoxy-polyester 

Wsparcie: galwanizowana Z200
Zakres żywic: super poliester / 
poliuretan 
Grubość górnej warstwy: 
20 µm + 5 µm podkład + 5/7 µm 
tylna warstwa 
Podkład antykorozyjny: Podkład 
epoksydowo - poliestrowy 
Folia wykończeniowa: poliester
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowy 

MP5 - M2P5* - MP5AS*

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Increased workability, duration, chemical 
resistance. - Sektor budowlany (panele izolacyjne, blachy faliste trapezowe). Zwiększona podatność na obróbkę, trwałość, 
odporność chemiczna.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Medium pollution levels 
Średnie poziomy zanieczyszczenia. 

WARRANTY 
GWARANCJA

12 years (in case of 15 µm of primer warranty becomes 15 years)
12 lat (w przypadku 15 µm podkładu gwarancja wynosi 15 lat)

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa 

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
2.0 T - Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 2,0 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with Koh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade H.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa H.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in MEK (metil-etilchetone) and 
pressure of about 1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

* M2P5: double side - dwustronna
 MP5AS: 15 µm of primer, instead of 5 µm - 15 µm podkładu, zamiast 5 µm

5/7 μm

20 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

back coat - tylna warstwa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

primer - podstawowa

STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: galvanized Z200
Resin range: polyurethane
/polyamide
Thickness top: 20 µm +5 µm primer
+ 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
Epoxy-polyester primer 
epoxy-polyurethane back coat
Finishing film: 
polyurethane-polyamide / 
epoxy-polyurethane back coat

Wsparcie: galwanizowana Z200
Zakres żywic: poliuretan/poliamid
Grubość górnej warstwy: 
20 µm + 5 µm podkład + 5/7 µm 
tylna warstwa 
Podkład antykorozyjny: Podkład 
epoksydowo - poliestrowy 
epoksydowo-poliuretanowe 
pokrycie tyłu
Folia wykończeniowa: 
epoksydowo - poliestrowy

MP4U - MP4UAS*

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Building sector - gutters, flashings, general roofing. 
Sektor budowlany - rynny, osłony blaszane, pokrycia dachowe ogólne. 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Standard, with low pollution levels. Improved chemical resistance compared to MP4U.
Standardowe, z niskimi poziomami zanieczyszczenia. Poprawiona odporność chemiczna w porównaniu do MP4U.

WARRANTY 
GWARANCJA

15 years
15 lat

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa 

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro-norm and does not allow for blisters on the 
cross over 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 500 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 500 godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
2.0 T - Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 2,0 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

As per sample
Stosownie do próbki

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with Koh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade H.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa H.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in MEK (metil-etilchetone) and 
pressure of about 1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

* MP4UAS: 15 µm of primer, instead of 5 µm - 15 µm podkładu, zamiast 5 µm

5/7 μm

20 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: galvanized Z275
Resin range: Reinforced polyure-
thane with polyamide 
Thickness top: 30 µm 
+ 30 µm primer + 12 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
polyurethane primer 
Finishing film: 
polyurethane-polyamide 
Backcoat: epoxy-polyester

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres żywic: poliuretano 
rinforzato con poliammide (PU/PA)
Grubość górnej warstwy: 30 µm 
+ 30 µm podkład + 12 µm tylna 
warstwa 
Podkład antykorozyjny: 
podkład poliuretanowy 
Folia wykończeniowa: 
poliuretan-poliamid
Tylna warstwa: 
epoksydowo - poliestrowy

MP20 

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Ensures performances comparable with systems based on plastisol (chemical resistance) 
and PVDF (UV radiation resistance). Zapewnia wydajność porównywalną z systemami opartymi na plastizolu 
(odporność chemiczna) i PVDF (odporność na promieniowanie UV). 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

High pollution / high UV radiation levels, industrial and seaside areas
Wysokie poziomy zanieczyszczenia / silne promieniowanie UV, obszary przemysłowe i nadmorskie

WARRANTY 
GWARANCJA

30 years
30 lat

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji. 

Humidity resistance
Odporność na wilgoć
(EN 13523-25)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than the degree 8 from the ASTM D714 scale after 3000 hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na 
przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 3000 
godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
1.5 T. - Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade H.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa H.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (metil-etil-chetone) and pressure of about 1 kg, 
the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

12 μm

30 μm

30 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

back coat - tylna warstwa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

primer - podstawowa

STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: galvanized Z275
Resin range: Polyvinylidene fluoride 
(PVDF) 70/30 Kynar 500
Thickness top: 20 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
Epoxy-polyester primer 
Finishing film: 
polyvinylidenfluoride
Backcoat: epoxy-polyester

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres żywic: Polifluorek winylidenu 
(PVDF) 70/30 Kynar 500
Grubość górnej warstwy: 
20 µm + 5 µm podkład + 5/7 µm 
tylna warstwa 
Podkład antykorozyjny: Podkład 
epoksydowo - poliestrowy  
Folia wykończeniowa: 
Polifluorek winylidenu 
Tylna warstwa: 
epoksydowo - poliestrowy

MP10 - M2P10* - MP10AS*

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Walls at sight, roofing, insulating panels for installation in high pollution / high UV radiation areas.
Ściany w zasięgu wzroku, pokrycia dachowe, panele izolacyjne do montażu w obszarach o wysokim zanieczyszczeniu / 
wysokim promieniowaniu UV.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

High pollution / hard UV radiation levels, industrial and seaside areas 
Wysokie poziomy zanieczyszczenia / silne promieniowanie UV, obszary przemysłowe i nadmorskie 

WARRANTY 
GWARANCJA

15 years (in case of 15 μm of primer warranty becomes 20 years) 
15 lat (w przypadku 15 µm podkładu gwarancja wynosi 20 lat) 

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji. 

Humidity resistance
Odporność na wilgoć
(EN 13523-25)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than the degree 8 from the ASTM D714 scale after 3000 hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na 
przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 3000 
godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
1.5 T. -Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade HB.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa HB.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (metil-etil-chetone) and pressure of about 1 kg, 
the paint must not show any discrepancy nor defect. - Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) 
wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

* M2P10: double side - dwustronna
 MP10AS: 15 µm of primer, instead of 5 µm - 15 µm podkładu, zamiast 5 µm

5/7 μm

20 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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Support: cold-rolled / 
galvanized Z140
Resin range: polyester/epoxy-
polyester
Thickness top: 5÷15 µm primer 
+ 5÷15 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
polyester / epoxy-polyester primer
Finishing film: 
polyester / non-toxic back coat

Wsparcie: Walcowanie na zimno /
galwanizowana Z140
Zakres żywic: poliestry/
epoksydowo - poliestrowy
Grubość górnej warstwy: 
20 µm + 5 µm podkład + 5/7 µm 
tylna warstwa 
Podkład antykorozyjny: 
poliester / Podkład epoksydowo - 
poliestrowy 
Folia wykończeniowa: 
poliester / nietoksyczna warstwa 
tylna

MPC - serie 1 - 2 - 3 - 4 - 4Z

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging. The non-toxic back coat is designed for the 
inside. For the shelving industry and for products suitable for subsequent painting or welding.
Opracowanie specjalnie do produkcji opakowań bębnowych. Nietoksyczny płaszcz tylny jest przeznaczony do wewnątrz. Dla 
przemysłu regałów i produktów odpowiednich do późniejszego malowania lub spawania.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

High pollution levels, high levels of UV radiation, industrial and maritime areas. 
Applications: drums, monolayer. Primed for painting, weldable, shelving.
Wysoki poziom zanieczyszczenia, wysoki poziom promieniowania UV, obszary przemysłowe i morskie. 
Zastosowania: bębny, jednowarstwowe. Zagruntowane do malowania, spawalny, półki.

WARRANTY 
GWARANCJA

-
-

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

All versions of the MPC system are not subject to tests to assess corrosion resistance, T-bend resistance, specular gloss, pencil hardness or 
resistance to solvents. Any specific request will be evaluated and agreed with the customer according to the chosen solution and the final use of 
the material. 

Wszystkie wersje systemu MPC nie podlegają testom oceniającym odporność na korozję, odporność na zginanie w kształcie litery T, połysk, twardość ołówka lub 
odporność na rozpuszczalniki. Każde konkretne zamówienie zostanie ocenione i uzgodnione z klientem, zgodnie z wybranym rozwiązaniem i ostatecznym zastoso-
waniem materiału. 

5÷15 μm
back coat - tylna warstwa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

primer - podstawowa

STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

MP20S 

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Building sector - roofing and wall
Sektor budowlany - pokrycia dachowe i ścian. 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

This cycle is recommended for use both in normal environments and in environments where the radiation 
conditions are particularly severe .
Ten cykl jest zalecany do użytku w normalnych środowiskach i tam, gdzie warunki promieniowania są wyjątkowo niekorzystne.

WARRANTY 
GWARANCJA

35 years
35 lat

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji. 

Humidity resistance
Odporność na wilgoć
(EN 13523-25)

The test is performed with reference and according to euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than the degree 8 from the ASTM D714 scale after 3000 hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na 
przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 3000 
godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
1.5 T. -Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 30 ±5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 30 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade HB.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa HB.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (metil-etil-chetone) and pressure of about 1 kg, 
the paint must not show any discrepancy nor defect. - Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) 
wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

Support: galvanized Z275
Resin range: polyurethane
Thickness top: 30 µm 
+ 20 µm primer + 10 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
polyurethane primer 
Finishing film: 
smooth-finish aliphatic 
polyurethane top coat

Wsparcie: galwanizowana  Z275
Zakres żywic: poliuretanowy
Grubość górnej warstwy: 30 µm
+ 20 µm podkład + 10 µm tylna 
warstwa 
Podkład antykorozyjny: 
podkład poliuretanowy 
Folia wykończeniowa: 
gładko wykończona alifatyczna 
poliuretanowa powłoka 
nawierzchniowa 

10 μm

30 μm

20 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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Support: galvanized Z275
Resin range: polyurethane /
polyamide
Thickness top: 20 µm + 15 or 
30 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
polyurethane
Finishing film: 
polyurethane-polyamide
Backcoat: epoxy-polyester

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres żywic: poliuretan / poliamid
Grubość górnej warstwy: 
20 µm + 5 µm podkład + 5/7 µm 
tylna warstwa 
Podkład antykorozyjny: 
podkład poliuretanowy 
Folia wykończeniowa: poliuretan 
/ poliamid
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowy

MPFLEX - MPLEX50 
M2PFLEX* - M2PFLEX50* 

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Complete systems for gutters, pipes and downpipes, water collectors and accessories
Kompletne systemy do rynien, rur i rur spustowych, kolektorów wody i akcesoriów.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Standard, with low pollution level 
Standardowe, z niskim poziomem zanieczyszczenia 

WARRANTY 
GWARANCJA

at least 15 years for M2PFLEX - at least 20 years for M2PFLEX50 
co najmniej 15 lat dla M2PFLEX - co najmniej 20 lat dla M2PFLEX50 

Chemical and quality characteristics - Caratteristiche chimico/qualitative

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed according to the reference standard and after 500 hours (for 35 µm cycles) or 700 
hours (for 50 µm cycles) of exposure, blistering of more than 2 mm per section (4 mm total) is not allowed 
on the cross-sections and above grade 8 on the ASTM D714 standard scale. - La prova viene eseguita secondo la 
norma di riferimento e dopo 500 ore (per ciclo a 35 µm) o 700 ore (per ciclo a 50 µm) di esposizione non si ammettono sbolla-
ture sulla croce oltre i 2 mm per parte (4 mm totali) e sul piano oltre il grado 8 sulla scala della norma ASTM D714.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 0.5 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over. 
0.5 T. - La prova serve per determinare l’adesione della vernice all’acciaio che non deve superare 0,5 T strappando con 
nastro adesivo la curva della piega, e l’elasticità del film protettivo che non deve fessurare oltre 0,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 25 ±5 gloss.
Si misura con un glossmetro che abbia il raggio di incidenza a 60° e deve rientrare in 25 ±5 gloss.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

The test is performed with reference and according to Euro-norm: the test results must be lower than 2.5 kg.
Si misura con apparecchiatura apposita e non deve essere inferiore a 2,5 kg.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (metil-etil-chetone) and pressure of about 1 kg, 
the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem około 
1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

* M2PLEX: double side - dwustronna
 M2PLEX50: double side - dwustronna

5/7 μm

20 μm

15 μm / 30 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

back coat - tylna warstwa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

primer - podstawowa

STANDARD COATING SYSTEM • STANDARDOWY SYSTEM POWŁOK

Support: cold-rolled, 
galvanized Z100
Resin range: polyester
Thickness top: 20 µm 
+ 5 µm primer + 5/7 µm backcoat
Anti-corrosion primer: 
epoxy-polyester primer
Finishing film: polyester
Backcoat: epoxy-polyester 

Wsparcie: Walcowanie na zimno, 
galwanizowana Z100
Zakres żywic: poliester
Grubość górnej warstwy: 
20 µm + 5 µm podkład + 5/7 µm 
tylna warstwa 
Podkład antykorozyjny: 
podkład epoksydowo - 
poliestrowy
Folia wykończeniowa: poliester
Tylna warstwa: epoksydowo - 
poliestrowy

MPE - MPE4*

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

High aesthetic proprerties, top level workability, good chemical resistance for applications in the household 
appliance sector.
Wysoka estetyka, najwyższa podatność na obróbkę, dobra odporność chemiczna, do zastosowań w sektorze AGD.

INSTALLING 
INSTALOWANIE

For indoor applications 
Do zastosowań wewnętrznych. 

WARRANTY 
GWARANCJA

- 
-

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euronorm and does not allow for blisters on the cross 
more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM D714 
scale after 360 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie 
pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 360 godzinach ekspozycji. 

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 
2.0 T. - Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 T i jest przeprowadzane poprzez 
oderwanie taśmą samoprzylepną samego zgięcia i elastyczności farby pokrycia , które nie może pęknąć powyżej 2,0 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and may vary according to the product.
Pomiaru dokonuje się za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60° i może się różnić w zależności od produktu.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than grade F.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa F.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (metil-etil-chetone) and pressure of about 1 kg, 
the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem około 
1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

5/7 μm

20 μm

* MPE4: textured finish - wykończenie teksturowane

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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Marcegaglia SHIMOCO® coating system is formulated to allow the 
best UV and corrosion resistance, guaranteeing the maximum 
flexibility and durability, while performing sophisticated and intrinsic 
architectural and aesthetic values thanks to the paint structure 
pattern.
SHIMOCO® polyester coating system is free of hexavalent chromium 
and heavy metals. Developed mainly for roofing application, it is su-
itable also for cladding and façades.

System pokryć firmy Marcegaglia SHIMOCO® został opracowany 
w celu zapewnienia najlepszej odporności na promieniowanie UV 
i korozję, gwarantując maksymalną elastyczność i trwałość, przy 
zachowaniu wewnętrznych wartości architektonicznych i estetycznych 
dzięki strukturalnemu wzorowi farby.
System powłok poliestrowych SHIMOCO® nie zawiera sześciowarto-
ściowego chromu i metali ciężkich. Opracowany głównie do dachów, 
nadaje się również do okładzin i fasad.

RAL 8017 
 

CHOCOLATE BROWN
czekoladowy brąz 

RAL 3009 
 

OXIDE RED
czerwony tlenek

RAL 9005
 
JET BLACK
smoliście czarny 

FEATURES - Cechy

• maximum flexibility, formability and durability
• suitable for cold forming and deep drawing without damaging 
 the top surface
• guaranteed chemical properties after deformation process 
• maximum UV and corrosion resistance
• top scratch and abrasion resistance
• uniform structure pattern (aesthetic value)
• easy assembly using joining techniques such as clinching, 
 riveting and adhesive bonding
• laboratory and on-site tests (external exposure) to guarantee 
 the best product performances

• maksymalna elastyczność, formowalność i wytrzymałość
•  nadaje się do formowania na zimno i do głębokiego tłoczenia 
    bez uszkodzenia górnej powierzchni
•  gwarantowane właściwości chemiczne po procesie odkształcenia 
•  maksymalna odporność na promieniowanie UV i  korozję
•  wysoka odporność na zadrapania i ścieranie
•  jednolity wzór struktury (wartość estetyczna)
•  łatwy montaż przy użyciu technik łączenia, takich jak zaciskanie, 
   nitowanie i klejenie
•  testy laboratoryjne i na miejscu (narażeń zewnętrznych) w celu 
 zagwarantowania najlepszego działania produktu

Color classification - Klasyfikacja kolorów 

L* > 80

C* < 10 Category 1

10 < C* < 20 Category 2

20 < C* < 30 Category 3

C* > 30 Category 4

60 < L* < 80

C* < 10 Category 2

C* < 25
and -11 < A* < +11
and -5 < B* < +25

Category 2
Except category
superior

C* < 30
and -16 < A* < +16
and -5 < B* < +25

Category 3
Except category
superior

C* > 30 Category 4

L* < 60
C* < 30 Category 3

C* > 30 Category 4

C* = (A*2 + B*2 ) 1/2

Category 1: light colors -  jasne kolory (biała pastelowa)
Category 2: medium colors - średnie kolory 
Category 3: dark colors - ciemne kolory  (brązowo-czarna)
Category 4: sharp color - jaskrawy kolor (żółto-zielono-czerwona)
Category 5: metallized colors - kolory metaliczne

Support: galvanized Z275
Resin range: modified polyester
Coating: 30 μm of primer 
high resistance + 30 μm 
of super-polyester paint
Side B = primer 5 μm
+ foamable backcoat 7 μm

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres żywic: zmodyfikowany 
poliester
Powłoka: 30 µm podkładu wyso-
kiej odporności + 30 µm 
farby super-poliestrowej
Strona B = podkład 5 μm
+ spienialny podkład 7 μm

SPECIAL COATING SYSTEM • SPECJALNY SYSTEM POWLEKANIA 

MPSH SHIMOCO®

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters on 
the cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the 
ASTM D714 scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą 
europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni 
więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji. 

Humidity resistance
Odporność na wilgoć
(EN 13523-25)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters more 
than the degree 8 from the ASTM D714 scale after 2000 hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 2000 godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 1.5 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 t i jest przeprowadzane poprzez oderwanie taśmą 
samoprzylepną samego zgięcia a elastyczność farby pokrycia nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

Measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 5 ± 5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60° i musi mieścić się w zakresie 5 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured according the Euro Norm and has to be ≥ 2.5 kg.
Jest mierzona zgodnie z normą Euro i musi wynosić ≥ 2,5 kg.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in Mek (metil-etil- chetone) and 
pressure of about 1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg, farba nie może wykazywać żadnych rozbieżności ani wad.

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Roofing, cladding and façades 
Pokrycia dachowe, okładziny i fasady 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Medium pollutions level
Średni poziom zanieczyszczenia

WARRANTY 
GWARANCJA

30 year
30 lat

GLOSS POŁYSK Maximum 5GU - Maksymalne 5GU

CHEMICAL / UV RESISTANCE
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / UV

RC5 and RUV4 (EN 10169)
RC5 i RUV4 (EN 10169)

FLEXIBILITY 
ELASTYCZNOŚĆ

Resist. to cracking (T-bend) ≤ 2T
Odporność na pękanie (wygięcie T) ≤ 2T

SCRATCH ZADRAPANIE ≥ 2 kg (Clemen)

primer + back coat - podstawowa + tylna warstwa
5 μm + 7 μm

30-40 μm

30 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 
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Top coating - Pokrycie górne

SYSTEM SYSTEM
MARCEGAGLIA

RESIN RANGE
ASORTYMENT ŻYWIC

THICKNESS
GRUBOŚĆ

MPSTONE Polyester Poliester 25 μm

MPSTONE AS Poliestere Poliester 35 μm

MPSTONE20 Poliestere Poliestere 45 μm

(*) MPSTONE min. galw. Z140
 MPSTONE AS min. galw. Z225
 MPSTONE20 min. galw. Z275

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Cold rolled steel, depending on the final quality required by customer, 
is subject to Hot Dip Galvanizing as per euro-norm and, in order to 
achieve the highest guarantee over the life of finished products, the 
zinc coverage shall never be lower than 140 gr/mqs. 

The painting cycle foresees a non-chrome treatment of nitro-cobalt 
salts and a passivation of zirconium salts of the galvanized steel: this 
set of treatments will support the application of 5 µm of primer and 
20 µm of paint to form a total dry layer of nominal 25 µm of organic 
protection. 

The lower side presents the application of 5/7 µm of foamable backcoat 
or, against a specific request of the customer, of the same painting 
cycle used on the upper side. 

The reproducibility of the colors is very high, even if the environmental 
philosophy of Marcegaglia requires the use of non-toxic paints only, 
ie formulated without the use of toxic pigments such as chromates, 
molybdates and lead salts.

Colors Kolory

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Stal walcowana na zimno, w zależności od ostatecznej jakości wyma-
ganej przez klienta, podlega cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normą 
euro i, aby osiągnąć najwyższą gwarancję przez cały okres użytkowania 
gotowych produktów, pokrycie cynkiem nigdy nie będzie niższe niż 140 
g/m2. 

Cykl malowania przewiduje bezchromową obróbkę soli nitro-kobalto-
wych i pasywację soli cyrkonu stali galwanizowanej: ten zestaw zabie-
gów będzie wspierać nałożenie 5 µm podkładu i 20 µm farby w celu 
wytworzenia całkowitej suchej warstwy nominalnej 25 µm ochrony or-
ganicznej. 

Dolna strona przedstawia zastosowanie 5/7 µm pieniącej powłoki tylnej 
lub, na specjalne życzenie klienta, tego samego cyklu malowania, który 
zastosowano na górnej stronie. 

Powtarzalność kolorów jest bardzo wysoka, nawet jeśli zasady środowi-
skowe firmy Marcegaglia wymagają stosowania wyłącznie farb, nietok-
sycznych tj. opracowanych bez użycia toksycznych barwników, takich 
jak chromiany, molibdeniany i sole ołowiu.

BLACK
czarny

BLUE-GREY
niebiesko szary

GREEN 
zielony

BROWN 
brązowy

Support: 
 MPSTONE galvanized Z140
 MPSTONE AS galvanized Z225
 MPSTONE20 galvanized Z275
Resin range: polyester
Coating: 
 MPSTONE 25 μm
 MPSTONE AS 35 μm
 MPSTONE20 45 μm
Foamable backcoat: 5/7 μm

Wsparcie: 
 MPSTONE galwanizowana Z140
 MPSTONE AS galw. Z225
 MPSTONE20 galw.  Z275
Zakres żywic: poliester
Powłoka: MPSTONE 25 μm
 MPSTONE AS 35 μm
 MPSTONE20 45 μm
Spienialny podkład: 5/7 μm

SPECIAL COATING SYSTEM • SPECJALNY SYSTEM POWLEKANIA 

MPSTONE - MPSTONE AS - MPSTONE20 ARDESIA

The name ARDESIA identifies a steel painted with a polyester having 
a wrinkled surface. It is studied specifically for the production of 
coverages characterized by a “false roof tile” aspect or anyhow with 
a 0 gloss tendency; the prepainted product can be compared to the 
Marcegaglia MP4 system, with a foreseen average duration of at least 
10 years. 
Developed mainly for roofing application, it is suitable also for walls 
and sectional doors.

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters on the 
cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM 
D714 scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą 
europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzch-
ni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji. 

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 1.5 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 t i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia a elastyczność farby pokrycia nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

Measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 5 ± 5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60° i musi mieścić się w zakresie 5 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than 
grade F.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa F.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (methyl ethyl ketone) and pressure of about 
1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) z naciskiem około 1 kg farba nie może 
wykazywać żadnych niezgodności ani wad.

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Roofing, walls and sectional doors 
Pokrycia dachowe, ściany i bramy 
segmentowe 

WARRANTY 
GWARANCJA

-
-

Nazwa ARDESIA oznacza stal pomalowaną poliestrem o pomarszczonej 
powierzchni. Jest on badany specjalnie pod kątem produkcji pokryć  
charakteryzujących się wyglądem„fałszywej dachówki” lub w każdym 
razie z tendencją do połysku 0; wstępnie pomalowany produkt można 
porównać do systemu Marcegaglia MP4, przy przewidywanej średniej 
trwałości co najmniej 10 lat. 
Opracowany głównie do zastosowań dachowych, nadaje się również 
do ścian i  bram segmentowych.

GLOSS POŁYSK 5 ± 5

FLEXIBILITY 
ELASTYCZNOŚĆ

Resist. to cracking (T-bend) ≤ 1.5T
Odporność na pękanie (wygięcie T) ≤ 1,5T

SCRATCH ZADRAPANIE ≥ 2,5 kg (Clemen)

5/7 μm

up to 45 μm
finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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PHYSICAL CHARACTERISTICS

Marcegaglia coating system WOODEN PATTERN is specifically 
formulated for indoor or outdoor applications performing the best UV 
and corrosion resistance, while guaranteeing the maximum durability: 
thanks to its distinctive pattern, this new system performs sophisticated 
and intrinsic architectural and aesthetic values representing an 
alternative for structural and construction projects.
Supplied in four different colors (maple, golden oak, dark oak, black 
walnut) with four different surfaces (smooth, polyamide, wrinkled and 
wrinkled 3d deconstructed), it is free of toxic pigments as for instance 
chromate, molybdate and lead salts pigments and presents specific 
features in painting cycle according to installation.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

System powłok firmy Marcegaglia WZÓR DREWNIANY został specjal-
nie opracowany dla zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych, 
charakteryzujących się najlepszą odpornością na promieniowanie UV 
i korozję, przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksymalnej trwałości: 
dzięki charakterystycznemu wzorowi ten nowy system posiada zaawan-
sowane i wewnętrzne architektonicznewartości estetyczne stanowią-
ce alternatywę dlaprojektów konstrukcyjnych i budowlanych.
Dostarczany w czterech różnych kolorach (klon, złoty dąb, ciemny 
dąb, czarny orzech) z czterema różnymi powierzchniami  (gładka, po-
liamid, pomarszczona i pomarszczona 3d dekonstruowana), jest  wolny 
od toksycznych barwników  jak na przykład chromian, molibdenian i 
barwniki soli ołowiu oraz wykazuje specjalne cechy w cyklu malowania, 
zgodnie z instalacją.   FOR INDOOR APPLICATION •  DLA WEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAŃ

 
MPWI wood cycle without primer (PMD, wrinkled or smooth)
 cykl drewniany bez podkładu (PMD, pomarszczony lub gładki)

  FOR OUTDOOR APPLICATION • DLA ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAŃ 

MPWOS  wood cycle with primer - version for specific guarantees   
and particular market segments (PMD, wrinkled or smooth)
cykl drewniany z podkładem - wersja dla specyficznych gwarancji  i dla 
poszczególnych segmentów rynku (PMD, pomarszczone lub gładkie)

MPWOR wood cycle with 3D aspect finish primer
  cykl drewniany z podkładem wykośczeniowym z aspektem 3D

MAPLE  
klon

DARK OAK
ciemny dąb

GOLDEN OAK 
złoty dąb 

BLACK WALNUT 
czarny orzech 

Support: galvanized Z275
Resin range: super polyester
Coating: 30 μm for indoor and 
35 μm for outdoor applications
Foamable backcoat: 5/7 μm

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres żywic: super poliester
Powłoka: 30 µm do zastosowań 
wewnętrznych i 35 µm do zastoso-
wań zewnętrznych
Spienialny podkład: 5/7 μm

SPECIAL COATING SYSTEM • SPECJALNY SYSTEM POWLEKANIA 

MPWI - MPWOS - MPWOR WOODEN
PATTERN

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Roofing, cladding and façades 
Pokrycia dachowe, okładziny i fasady 

WARRANTY 
GWARANCJA

Up to 15 year
(also per the cycle without primer)

Do 15 lat
(również na cykl bez podkładu)

GLOSS POŁYSK 25 ± 5

CHEMICAL / UV RESISTANCE
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / UV

RC4 and RUV4 (EN 10169)
RC4 i RUV4 (EN 10169)

FLEXIBILITY 
ELASTYCZNOŚĆ

Resist. to cracking (T-bend) ≤ 1T
Odporność na pękanie (wygięcie T) ≤ 1T

SCRATCH ZADRAPANIE ≥ 2.5 kg (Clemen)

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters on the 
cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM 
D714 scale after 360 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą 
europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzch-
ni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 360 godzinach ekspozycji. 

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T 
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 0.5 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 1.0 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 0,5 t i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia, a elastyczność farby pokrycia nie może pęknąć powyżej 1,0 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

Measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 25 ± 5 gloss.
Mierzona jest za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60° i musi mieścić się w zakresie 25 ± 5 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured according the Euro Norm and has to be ≥ 2.5 kg.
Po 100 podwójnych przetarciach wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) z naciskiem około 1 kg farba nie może 
wykazywać żadnych niezgodności ani wad.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (methyl ethyl ketone) and pressure of about 
1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) z naciskiem około 1 kg farba nie może 
wykazywać żadnych niezgodności ani wad.

From Marcegaglia expertise and know-how in the manufacturing of 
pre-painted steel products comes the exclusive brand-new MPW - 
WOODEN PATTERN. 

A unique coating system that simulates the aesthetic value of a wood 
surface while painted on steel.

Ze specjalistycznej wiedzy i know-how firmy Marcegaglia w zakresie 
produkcji wstępnie pomalowanych produktów stalowych wywodzi się 
wyjątkowy, zupełnie nowy MPW -  WZÓR DREWNIANY. 

Wyjątkowy system powłok, który naśladuje walory estetyczne powierzchni 
drewnianej przy malowaniu na stali.

transparent finishing top coat 
przezroczyste wykończenie powłoki nawierzchniowej 

basecoat - podkład 

ink polyestere - poliester tusz

5/7 μm

up to 35 μm

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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M13B5 
 

PURE WHITE
czysta biel

M13B1 
 

GREY WHITE
szaro-biały

M23B11 
 

GOOSEWING GREY
jasno szary

M23B10 
 

MERLIN GREY
merlin szary

M63B3 
 

MOORLAND GREEN
moorland zielony

M63B13 
 

OLIVE GREEN
zielona oliwka

M63B14 
 

JUNIPER GREEN
zielony jałowiec

M73B4 
 

SLATE BLUE
szaro niebieski

M23B2 
 

DUSTY GREY
mglisto szary

M23B6 
 

ANTHRACITE GREY
antracytowo szary

M83B1 
 

JET BLACK
smoliście czarny

M53B2 
 

VAN DYKE BROWN
brąz Van Dyke

M53B1 
 

TERRACOTTA BROWN
brąz terrakota

FEATURES - Charakterystyka

• maximum flexibility, formability and durability
• guaranteed chemical properties after deformation process 
• maximum UV and corrosion resistance
• top scratch and abrasion resistance

• maksymalna elastyczność, formowalność i wytrzymałość
• gwarantowane właściwości chemiczne po procesie odkształcenia 
• maksymalna odporność na promieniowanie UV i  korozję
• wysoka odporność na zadrapania i  ścieranie 

PLASTISOL firmy Marcegaglia  został opracowany pod kątem dwóch 
różnych systemów powłok, by umożliwić zastosowania zarówno na 
zewnątrz i  wewnętrzne: MPS100 i MPS200. 
Malowanie PCW z polichlorku winylu zapewnia najwyższą jakość przy 
łatwości obróbki  materiału, odporności chemicznej i wyższych 
właściwościach mechanicznych w zakresie elastyczności.

 MPS100
Nadaje się do fasad i paneli izolowanych dla zastosowań wewnętrznych

 MPS200
Nadaje się do ścian, dachów i paneli izolowanych dla zastosowań 
zewnętrznych (w szczególnie agresywnym środowisku pod względem 
zanieczyszczenia i obszarów przemysłowych)

Marcegaglia PLASTISOL is formulated accordingly to two different 
coating systems to allow both outdoor and indoor applications: 
MPS100 and MPS200. 
The polyvinyl chloride PVC painting assures the highest qualities in 
terms of workability of the material, chemical resistances and higher 
mechanical properties of flexibility.

 MPS100
Suitable for façades and insulated panels for indoor applications

 MPS200
Suitable for walls, roofs and insulated panels for outdoor applications 
(particularly aggressive environment in terms of pollution and industrial 
areas)

Support: galvanized Z275 
Resin range: 
polyvinyl chloride (PVC)
Coating: 
7+120 μm (MPS100)
7+200 μm (MPS200)
Foamable backcoat: 5/7 μm
(for MPS200: 12 μm)

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres żywic: 
polichlorek winylu (PCW) 
Powłoka: 
7+120 µm (MPS100)
7+200 µm (MPS200)
Spienialny podkład: 5/7 µm
(dla MPS200: 12 µm)
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MPS200 - MPS100 PLASTISOL

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters on the 
cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM 
D714 scale after 500 (750 for MPS200) hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i 
zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 
mm), a na powierzchni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 500 godzinach ekspozycji (750 dla MPS200). 

Humidity resistance
Odporność na wilgoć 
(EN 13523-25)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters more 
than the degree 8 from the ASTM D714 scale after 1000 (3000 for MPS200) hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy 
powyżej stopnia 8 wg skali ASTM D714 po 1000 godzinach ekspozycji (3000 dla MPS200).

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T  
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 1.5 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 t i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia a elastyczność farby pokrycia nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

Measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 25 ± 5 gloss.
Pomiaru dokonuje się za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60° i musi mieścić się w zakresie 25 ± 5 połysku.

Chemical/UV resistance 
Odporność chemiczna / UV

RUV4 (EN 10169) - for MPS200 only.
RUV4 (EN 10169) - tylko dla MPS200.

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Roofing, cladding and façades 
Pokrycia dachowe, okładziny i fasady 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

High pollutions level
Wysoki poziom zanieczyszczeń

WARRANTY 
GWARANCJA Up to 30 year - Do 30 lat

GLOSS 
POŁYSK 25 ± 5 

CHEMICAL / UV RESISTANCE
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / UV

RUV4 (EN 10169)
RUV4 (EN 10169)

FLEXIBILITY 
ELASTYCZNOŚĆ

Resist. to cracking (T-bend) ≤ 1.5T
Odporność na pękanie (wygięcie T) ≤ 1,5T

From Marcegaglia top-quality steels, along with the excellence in the 
coil-coating manufacturing process, comes PLASTISOL:
the only PVC coating system suitable for indoor and outdoor 
applications that ensures up to 30 years of warranty on products.

Do najwyższej jakości stali firmy Marcegaglia, wraz z doskonałością w 
procesie wytwarzania zwojów, dochodzi PLASTISOL:
jedyny system powłok PCW  odpowiedni do zastosowań wewnętrznych 
i zewnętrznych, który zapewnia do 30 lat gwarancji na produkty.

5/7 μm

up to 207 μm
finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa

52   Marcegaglia Carbon Steel Marcegaglia Carbon Steel   53



The name “MPROOF system” identifies a prepainted steel with high 
scratch resistance and superlative uv stability; the paint cycle is a 
combination of high thickness primer and a polyurethane top coat 
added with ceramic and acrylic beads that guarantee a very good 
resistance to the external aggression.
This finished product has been mainly developed for roofing and 
cladding installed in high altitude, where irradiation and thermal shock 
could be severe; it is mainly used in the field of the housebuilding, 
particularly for walls at sight, coverages, sandwich panels and gutter.
Steel substrate is covered by 275 gr/sqm of zinc, thus with an average 
foreseen duration of at least 15 years.

"Nazwa „system MPROOF” określa wstępnie pomalowaną stal o 
wysokiej odporności na zarysowania i doskonałej stabilności UV; cykl 
malowania to połączenie podkładu o dużej grubości z poliuretanową 
powłoką wierzchnią z dodatkiem ceramicznych i akrylowych koralików, 
które gwarantują bardzo dobrą odporność na czynniki zewnętrzne. 
Ten gotowy produkt został opracowany głównie do pokryć dachowych 
i okładzin montowanych na dużych wysokościach, gdzie może 
występować duże napromieniowanie i nagłe zmiany temperatury; 
stosuje się go głównie w budownictwie domowym, szczególnie 
do ścian w zasięgu wzroku, pokryć, płyt warstwowych i rynien. 
Podłoże stalowe pokryte jest 275 g/m2 cynku, a zatem średni 
przewidywany czas żywotności wynosi co najmniej 15 lat."

FEATURES - Charakterystyka

Cold rolled steel, depending on the final quality required by customer, 
is subject to Hot Dip Galvanizing as per euro-norm and, the zinc cove-
rage shall never be lower than 275 gr/mqs.

The painting cycle foresees a non-chrome treatment of nitro-cobalt 
salts and a passivation of zirconium salts of the galvanized steel: this 
set of treatments will support the application of 16 µm of black primer 
high resistance and 22 µm of super-polyester paint to form a total dry 
layer of nominal 36 µm of organic protection. 

The color matching / reproduction is very high despite the environmen-
tal philosophy of Marcegaglia imposes the use of non-toxic paints only, 
that is formulated without any use of toxic pigments as for instance 
chromate, molybdate and lead salts pigments.

Color classification - Klasyfikacja kolorów 

L* > 80

C* < 10 Category 1

10 < C* < 20 Category 2

20 < C* < 30 Category 3

C* > 30 Category 4

60 < L* < 80

C* < 10 Category 2

C* < 25
and -11 < A* < +11
and -5 < B* < +25

Category 2
Except category
superior

C* < 30
and -16 < A* < +16
and -5 < B* < +25

Category 3
Except category
superior

C* > 30 Category 4

L* < 60
C* < 30 Category 3

C* > 30 Category 4

C* = (A*2 + B*2 ) 1/2

Category 1: light colors - jasne kolory  (biała - pastelowa)

Category 2: medium colors - średnie kolory 

Category 3: dark colors - ciemne kolory  (brązowo-czarna)

Category 4: sharp color - jaskrawy kolor (żółto-zielono-czerwona)

Category 5: metallized colors - kolory metaliczne

Stal walcowana na zimno, w zależności od ostatecznej jakości wyma-
ganej przez klienta, podlega cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normą 
euro i, aby osiągnąć najwyższą gwarancję przez cały okres użytkowania 
gotowych produktów, pokrycie cynkiem nigdy nie będzie niższe niż 275 
g /m2.

Cykl malowania przewiduje bezchromową obróbkę soli nitro-kobalto-
wych i pasywację soli cyrkonu stali galwanizowanej: ten zestaw zabie-
gów będzie wspierać nałożenie 16 µm podkładu i 22 µm farby super-
-poliestrowej tworząc całkowitą suchą warstwę ochrony organicznej o 
nominalnej grubości 36 µm . 

Dopasowanie / odwzorowanie kolorów jest bardzo wysokie, pomimo 
zasad środowiskowych firmy Marcegaglia narzucających stosowanie 
wyłącznie farb,nietoksycznych które są formułowane bez użycia tok-
sycznych barwników, takich jak na przykład barwniki chromianowe, mo-
libdenianowe i ołowiowe.

Support: galvanized Z275
Resin range: super-polyester
Coating: 5 μm of primer 
high resistance + 20 μm 
of super-polyester paint
Foamable backcoat: 5/7 μm

Wsparcie: galwanizowana Z275
Zakres: super poliester
Powłoka: 5 µm podkładu wyso-
kiej odporności + 20 µm farby 
super-poliestrowej
Spienialny podkład: 5/7 µm
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MPROOF

Chemical and quality characteristics - Charakterystyka chemiczna i jakościowa

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters on the 
cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM 
D714 scale after 750 hours exposure. - Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą euro-
pejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni 
więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 750 godzinach ekspozycji. 

Humidity resistance
Odporność na wilgoć 
(EN 13523-25)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters more 
than the degree 8 from the ASTM D714 scale after 2000 hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy 
stopień 8 wg skali ASTM D714 po 2000 godzinach ekspozycji.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T  
(EN 13523-7)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.0 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 1.5 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,0 t i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia a elastyczność farby pokrycia nie może pęknąć powyżej 1,5 T.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

Measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 15 ± 10 gloss.
Mierzone za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 15 ± 10 połysku.

Pencil hardness 
Twardość ołówkowa 
(EN 13523-4)

It is measured according the Euro Norm and has to be ≥ 2.5 kg.
Mierzy się zgodnie z normą Euro i musi wynosić ≥ 2,5 kg.

Resistance to solvents 
Odporność na rozpuszczalniki  
(EN 13523-11)

After 100 double rubbing (50 for metal colors) with cotton pad, soaked in Mek (metil-etil- chetone) 
and pressure of about 1 kg., the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach (50 dla kolorów metalowych) wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) i naciskiem 
około 1 kg farba nie może wykazywać żadnych niezgodności ani wad.

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Roofing and cladding 
Pokrycia dachowe i okładziny 

INSTALLING 
INSTALOWANIE

High pollutions level
Wysoki poziom zanieczyszczeń

WARRANTY 
GWARANCJA

Up to 15 year
Do 15 lat

GLOSS POŁYSK 15 ± 10 

CHEMICAL / UV RESISTANCE
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA / UV

RC3 and RUV4 (EN 10169)
RC3 i RUV4 (EN 10169)

FLEXIBILITY 
ELASTYCZNOŚĆ

Resist. to cracking (T-bend) ≤ 1.5T
Odporność na pękanie (wygięcie T) ≤ 1,5T

SCRATCH ZADRAPANIE ≥ 2.5 kg

5/7 μm

up to 25 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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PHYSICAL CHARACTERISTICS

The painting cycle involves a nitro-cobalt and passivation treatment 
for the zirconium salts of the galvanized steel, which will support 
the package composed of 5 μm of primer and 20 μm of polyester 
paint with the addition of inks, forming decorative stains with a natural 
effect. The total dry layer is a nominal 27/29 μm of organic protection.
The design is created by the ink stains in order to simulate as faithfully 
as possible the aging that the traditional corp undergoes over time and 
is subject to variations in color and coverage.
For the lower face, 5/7 μm of foamable backcoat or, if requested by 
the customer, the same cycle used on the upper face shall be applied.

Especially suitable for applications on residential roofs in normal 
environments with a medium pollution rate, with an estimated duration 
of at least 10 years.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Cykl malowania obejmuje nitro-kobalt i obróbkę pasywacyjną dla soli 
cyrkonu  stali ocynkowanej, która będzie wspierać zestaw złożony z 5 
µm podkładu i  20 µm farby poliestrowej z dodatkiem tuszu, tworząc 
dekoracyjne plamy z naturalnym efektem. Całkowita sucha warstwa to 
nominalnie 27/29 µm ochrony organicznej.
Wzór tworzą plamy tuszu, aby jak najwierniej odwzorować starzenie się 
tradycyjnego korpusu, a  begiem czasu i podlega on różnym zmianom 
koloru i pokrycia.
W przypadku dolnej powierzchni należy zastosować 5/7 µm pieniącej 
się powłoki podkładowej lub, na życzenie klienta, zastosować ten sam 
cykl, który zastosowano na górnej powierzchni.

Szczególnie nadaje się do zastosowań na dachach mieszkalnych  
w normalnych warunkach o średnim stopniu zanieczyszczenia, o 
szacowanym czasie trwania co najmniej 10 lat.

COPPO
Firenze

COPPO
Siciliano

COPPO 
Milano

Support: galvanized
Resin range: polyester + ink
Coating: 25 μm
Foamable backcoat: 5/7 μm

Wsparcie: galwanizowana  
Zakres: poliester + tusz
Powłoka: 25 µm
Spienialny podkład: 5/7 μm
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COPPO

APPLICATION
ZASTOSOWANIA

Residential roofing
Zadaszenie mieszkań

INSTALLING 
INSTALOWANIE

Medium pollutions level
Średni poziom zanieczyszczenia

WARRANTY 
GWARANCJA

Up to 10 year
Do 10 lat

Chemical and quality characteristics - Caratteristiche chimico/qualitative

Salt spray resistance 
Odporność na działanie mgły 
solnej
(EN 13523-8)

The test is performed with reference and according to Euro Norm and does not allow for blisters on the 
cross more than 2 mm per edge (total 4 mm) and, on the surface, more than the degree 8 from the ASTM 
D714 scale after 500 hours exposure.
Badanie przeprowadza się z odniesieniem do normy i zgodnie z normą europejską nie pozwalającą na powstanie pęcherzy 
na przecięciu więcej niż 2 mm na krawędź (łącznie 4 mm), a na powierzchni więcej niż stopień 8 wg skali ASTM D714 po 500 
godzinach ekspozycji.

Humidity resistance
Odporność na wilgoć 
(EN 13523-25)

The test determines the adhesion of the paint to the steel which must not exceed 1.5 T, and it is performed 
by tearing with adhesive ribbon the bending itself and the elasticity of the paint that must not crack over 2.5 T.
Badanie określa przyczepność farby do stali, która nie może przekraczać 1,5 T i jest przeprowadzane poprzez oderwanie 
taśmą samoprzylepną samego zgięcia, a elastyczność farby pokrycia nie może pęknąć powyżej 2,5 T.

T-bend test
Próba zginania w kształcie litery T  
(EN 13523-7)

Measured with a gloss-meter having the incidence radius of 60° and must be within 15 ± 5 gloss.
Mierzone za pomocą miernika połysku o promieniu padania 60 ° i musi mieścić się w zakresie 15 ± 5 połysku.

Specular gloss - Połysk
(EN 13523-2)

It is measured by engraving the paint at 45° with K oh-I-Noor pencils and must not be any lower than 
grade F.
Mierzy się go poprzez grawerowanie farby pod kątem 45 ° ołówkami Koh-I-Noor i nie może być niższy niż klasa F.

Chemical/UV resistance 
Odporność chemiczna / UV

After 100 double rubbing with cotton pad, soaked in MEK (methyl ethyl ketone) and pressure of about 
1 kg, the paint must not show any discrepancy nor defect.
Po 100 podwójnych przetarciach wacikiem nasączonym MEK (metyloetyloketon) z naciskiem około 1 kg farba nie może 
wykazywać żadnych niezgodności ani wad.

Marcegaglia-quality pre-painted steel with polyester resins that 
guarantees a very versatile finished product: the new COPPO coating 
system.

Stal malowana wstępnie, jakości Marcegaglia, z żywicami poliestrowymi, 
która gwarantuje bardzo wszechstronny gotowy produkt: nowy system 
powlekania COPPO.

GLOSS POŁYSK 15 ± 5

FLEXIBILITY 
ELASTYCZNOŚĆ

Resist. to cracking (T-bend) ≤ 2.5T
Odporność na pękanie (wygięcie T) ≤ 2,5T

5/7 μm

up to 25 μm

5 μm

finishing top coat - wykończenie wierzchniej warstwy 

primer - podstawowa

chemical treatment - obróbka chemiczna

chemical treatment - obróbka chemiczna

galvanized steel - Stal galwanizowana 

back coat - tylna warstwa
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COATING SYSTEMS PERFORMANCE
SPRAWNOŚĆ SYSTEMÓW POWŁOK

Marcegaglia coating systems differ according to their 
performance, in particular in chemical and UV resistance.
Starting with the standard MP3 system, the MP20 and 
MP10 systems have the best performance.

Systemy powłok Marcegaglia różnią się pod względem 
sprawności, w szczególności pod względem odporności 
chemicznej i odporności na promieniowanie UV.
Począwszy od standardowego systemu MP3, systemy 
MP20 i MP10 mają najlepszą sprawność.

Chemical resistance
Odporność chemiczna

UV radiation resistance
Odporność na promieniowanie UV

MPS200
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SUPPORT
Wsparcie

APPLICATION NOTES
Noty aplikacyjne

Galvanized Z100
Galwanizowana Z100

Building sector (interiors). Low chemical resistance requirements. Demi-gloss polyester resins only.
Sektor budowlany (wnętrza). Niskie wymagania odporności chemicznej. Tylko półpołyskowe żywice poliestrowe.

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets).
Sektor budowlany (panele izolacyjne, blachy faliste trapezowe).

Galvanized Z200
Galwanizowana Z200

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Increased workability, duration, 
chemical resistance.
Sektor budowlany (panele izolacyjne, blachy faliste trapezowe). Zwiększona podatność na obróbkę, trwałość, 
odporność chemiczna.

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Walls at sight, roofing, insulating panels for installation in high pollution / high UV radiation areas.
Ściany w zasięgu wzroku, pokrycia dachowe, panele izolacyjne do montażu w obszarach o wysokim 
zanieczyszczeniu / wysokim promieniowaniu UV.

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Walls at sight, roofing, insulating panels for installation in high pollution / high UV radiation areas. 
Very high chemical resistance. 
Ściany w zasięgu wzroku, pokrycia dachowe, panele izolacyjne do montażu w obszarach o wysokim 
zanieczyszczeniu / wysokim promieniowaniu UV. Bardzo wysoka odporność chemiczna. 

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Profiles, frames, shutters. Suitable for deep drawing and hard bending, also on high thickness material.
 Profile, ramy, okiennice. Nadaje się do głębokiego ciągnienia i gięcia na twardo, również na materiałach 
o dużej grubości.

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Non-slip and wrinkled finish available.
Sektor budowlany (panele izolacyjne, blachy faliste trapezowe). Dostępne wykończenie antypoślizgowe 
i pomarszczone.

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). Non-slip and wrinkled finish available.
Sektor budowlany (panele izolacyjne, blachy faliste trapezowe). Dostępne wykończenie antypoślizgowe 
i pomarszczone.

Galvanized Z200
Galwanizowana Z200

Polyurethane resins ensure better performances compared to MP4.
Żywice poliuretanowe zapewniają lepszą sprawność w porównaniu do MP4.

Galvanized Z200
Galwanizowana Z200

Improved chemical resistance compared to MP4U.
Poprawiona odporność chemiczna w porównaniu do MP4U.

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Ensures performances comparable with systems based on plastisol (chemical resistance) 
and PVDF (UV radiation resistance).
Zapewnia wydajność porównywalną z systemami opartymi na plastizolu (odporność chemiczna) 
i PVDF (odporność na promieniowanie UV).

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Suitable for particularly aggressive environment, with low UV radiation.  
Nadaje się do szczególnie agresywnego środowiska z niskim promieniowaniem UV.  

Cold-rolled, annealed
Laminato a freddo, 

Galwanizowana statica
Cold rolled pre-painted on both sides for shelving and metal furniture.
Walcowane na zimno, pomalowane obustronnie, na półki i meble metalowe.

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Applications of the MP3 system (building sector) with the specific request of full thickness painting 
on both sides.
Zastosowania systemu MP3 (sektor budowlany) z konkretnymi wymaganiami w zakresie malowania pełnej 
grubości po obu stronach.

Galvanized Z200
Galwanizowana Z200

Applications of the MP5 system (building sector, increased workability, duration, chemical resistance) 
with the specific request of full thickness painting on both sides.
Zastosowania systemu MP5 (sektor budowlany, zwiększona podatność na obróbkę, trwałość, odporność 
chemiczna) z konkretnym wymaganiami w zakresie malowania pełnej grubości po obu stronach.

Standard painting systems Standardowe systemy malowania 

SYSTEM
System

RESIN 
RANGE

Asortyment żywic

THICKNESS
TOP + PRIMER
Grub.W.G + podkład

SIDE
Bok

ANTI-CORROSION
PRIMER

Podkład antykorozyjny

FINISHING 
FILM

Powłoka wykończeniowa

MP1 polyester poliester
5+15 µm A epoxy-polyester primer

podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester
poliester

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP3 polyester poliester
5+20 µm A epoxy-polyester primer

podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester
poliester

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP5

modified polyester/
polyurethane 

modyfikowany poliester / 
poliuretan 

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + super polyester

super poliester

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP10 fluoro-carbon 
fluorowęglany

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyvinylidenfluoride 

polifluorek winylidenu

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP10 AS fluoro-carbon 
fluorowęglany

15+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyvinylidenfluoride

polifluorek winylidenu

15+7 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + epoxy-polyester back coat

pokrycie epoksy. - poliestrowe tyłu

MP3HF
high flexibility polyester 

poliester o wysokiej 
elastyczności 

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP4 polyester/polyamide
poliestry / poliamidy

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester-polyamide

poliestry - poliamidy

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP4 AS polyester/polyamide
poliestry / poliamidy

15+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester-polyamide

poliestry - poliamidy

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP4U polyurethane/polyamide
poliuretan / poliamid

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyurethane-polyamide

poliuretan - poliamid

5/7 µm B epoxy-polyurethane back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP4U AS polyurethane/polyamide
poliuretan / poliamid

15+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyurethane-polyamide

poliuretan - poliamid

5/7 µm B epoxy-polyurethane back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MP20 polyurethane/polyamide
poliuretan / poliamid

30+30 µm A polyurethane primer
podkład poliuretan + polyurethane-polyamide

poliuretan - poliamid

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPS200 plastisol
plastizol

7+200 µm A acrylic primer 
podkład akrylowy + polyvinyl chloride 

polichlorek winylu 

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

M2P1 
serie F polyester poliester

5+15 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

5+15 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

M2P3 polyester poliester
5+20 µm A epoxy-polyester primer

podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester
poliester

5+20 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

M2P5

modified polyester/
polyurethane 

modyfikowany poliester / 
poliuretan 

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + super polyester

super poliester

5+20 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + super polyester

super poliester
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SUPPORT
Wsparcie

APPLICATION NOTES
Noty aplikacyjne

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Applications of the MP10 system (building sector, installation in high pollution / high UV radiation areas) 
with the specific request of full thickness painting on both sides.
Zastosowania systemu MP10 (budownictwo, instalacja w obszarach o wysokim zanieczyszczeniu / wysokim 
promieniowaniu UV) z konkretnym wymaganiami w zakresie malowania pełnej grubości po obu stronach.

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Painted finish on both sides. Suitable for flashings without particular chemical resistance requirements on side B.
Malowane wykończenie po obu stronach. Nadaje się do obróbek blacharskich bez szczególnych wymagań 
dotyczących odporności chemicznej na stronie B.

Galvanized Z100
Galwanizowana Z100

High aesthetic proprerties, top level workability, good chemical resistance for applications in the household appliance 
sector.
Wysoka estetyka, najwyższa podatność na obróbkę, dobra odporność chemiczna, do zastosowań w sektorze AGD.

Cold-rolled, annealed
Walcowane na zimno, 

wyżarzane

High aesthetic proprerties and top level workability in the household appliance sector.
Wysoka estetyka, najwyższa łatwość obróbki, dobra odporność chemiczna do zastosowań w sektorze AGD.

Cold-rolled, annealed
Walcowane na zimno, 

wyżarzane

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging. The non-toxic back coat is designed for the inside.
Opracowanie specjalnie do produkcji opakowań bębnowych. Nietoksyczny płaszcz tylny jest przeznaczony do 
wewnątrz.

Cold-rolled, annealed
Walcowane na zimno, 

wyżarzane

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging tops. 
The non-toxic back coat is designed for the inside.
Opracowany dla przemysłu produkcji regałów. Żywice poliestrowe o półmatowym połysku, z połyskiem i matowe, 
przeznaczone specjalnie dla systemu o niskiej grubości.  

Cold-rolled, annealed
Walcowane na zimno, 

wyżarzane

Developed for the shelving industry. Demi-gloss, gloss and matt polyester resins expressly dedicated to the low 
thickness system. 
Opracowany dla przemysłu produkcji regałów. Żywice poliestrowe o półmatowym połysku, z połyskiem i matowe, 
przeznaczone specjalnie dla systemu o niskiej grubości. 

Cold-rolled, annealed
Walcowane na zimno, 

wyżarzane

Developed for products suitable for subsequent painting or, with a specific primer to be agreed, for welding.
Opracowany do produktów nadających się do późniejszego malowania lub, ze specjalnym podkładem do 
uzgodnienia, do spawania.

Galvanized Z140
Galwanizowana Z140

Developed for products suitable for subsequent painting or, in the household appliance sector, for the fabrication 
of internal details.
Opracowany dla produktów odpowiednich do późniejszego malowania lub, w sektorze sprzętu gospodarstwa 
domowego, do produkcji detali wewnętrznych.

Cold-rolled M 800-50 A
Walcowane 
M 800-50 A

Expressly developed for the production of electric motor stators.
Opracowany specjalnie do produkcji stojanów silników elektrycznych.

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Housebuilding, particularly for walls at sight, coverages, sandwich panels and gutter.
Budownictwo mieszkaniowe, szczególnie na ściany w zasięgu wzroku, pokrycia, płyty warstwowe i rynny.

Galvanized Z275
Galwanizowana Z275

Housebuilding, particularly for walls at sight, coverages, sandwich panels and gutter.
Budownictwo mieszkaniowe, szczególnie na ściany w zasięgu wzroku, pokrycia, płyty warstwowe i rynny.

Complete systems for gutters, pipes and downpipes, water collectors and accessories.
Kompletne systemy do rynien, rur i rur spustowych, kolektorów wody i akcesoriów.

Galvanized Z200
Galwanizowana Z200

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets, profiles, facades, ceiling, gables)
Sektor budowlany (panele izolacyjne, trapezowe blachy faliste profile, fasady, sufit, szczyty)

Galvanized Z200
Galwanizowana Z200

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets, profiles, facades, ceiling, gables)
Sektor budowlany (panele izolacyjne, trapezowe blachy faliste profile, fasady, sufit, szczyty)

Na życzenie, tylna warstwa 10 µm w aplikacji „odwrotnej” z wykończeniem 
dwustronnym (wariant oznaczony jako „PLUS” obok nazwy systemu)

Standard painting systems Standardowe systemy malowania

SYSTEM
System

RESIN 
RANGE

Asortyment żywic

THICKNESS
TOP + PRIMER
Grub.W.G + podkład

SIDE
Bok

ANTI-CORROSION
PRIMER

Podkład antykorozyjny

FINISHING 
FILM

Powłoka wykończeniowa

M2P10 fluoro-carbon
fluorowęglany

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyvinylidenfluoride 

polifluorek winylidenu

5+20 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyvinylidenfluoride 

polifluorek winylidenu

M2PL polyester 
poliester

5+15 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

5+10 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

MPE
serie Z

polyester 
poliester

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPE
serie F

polyester 
poliester

5+20 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester 

poliester

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPC
serie 1

polyester/epoxy-polyester 
poliester/epoksydowo - 

poliestrowy

15 µm A polyester 
poliester

5+7 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + non-toxic back coat

nietoksyczna warstwa tylna

MPC 
serie 2

polyester/epoxy-polyester 
poliester/epoksydowo - 

poliestrowy

5+10 µm A epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + polyester

poliester

5+7 µm B epoxy-polyester primer
podkład epoksydowo - poliestrowy + non-toxic back coat

nietoksyczna warstwa tylna

MPC
serie 3

polyester/epoxy-polyester 
poliester/epoksydowo - 

poliestrowy

10 µm A polyester 
poliester

10 µm B polyester 
poliester

MPC
serie 4

polyester/epoxy-polyester 
poliester/epoksydowo - 

poliestrowy

5/7 µm A epoxy-polyester primer 
podkład epoksydowo - poliestrowy

5/7 µm B epoxy-polyester primer 
podkład epoksydowo - poliestrowy

MPC

serie 4Z

polyester/epoxy-polyester 
poliester/epoksydowo - 

poliestrowy

5/7 µm A epoxy-polyester primer 
podkład epoksydowo - poliestrowy

5/7 µm B epoxy-polyester primer 
podkład epoksydowo - poliestrowy

MPMAG

water based
organic/inorganic

organiczny / nieorganiczny 
na bazie wody

1 µm A transparent organic-inorganic 
przezroczysta organiczna – nieorganiczna 

1 µm B transparent organic-inorganic 
przezroczysta organiczna – nieorganiczna

MPSH modified polyester 
modyfikowany poliester

MP313 
30 µm + 30 µm A polyurethane primer

podkład poliuretan + super polyester
super poliester

5 primer+7 back B epoxy-polyrester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPROOF polyurethane pmd
 poliuretan pmd

MP319 
16 µm + 22 µm A polyurethane primer

podkład poliuretan + polyurethane pmd
poliuretan pmd

5 primer+7 back B epoxy-polyrester back coat 
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPFLEX polyurethane PMD
 poliuretan PMD

MP318 
15+20 µm top A polyurethane primer

podkład poliuretan + polyurethane pmd
poliuretan pmd

5/7 µm B epoxy-polyrester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPWI polyester /polyester PMD
poliester / poliester PMD

15+15 µm A polyester, polyester PMD; polyester wrinkled
poliester, poliester PMD; poliester marszczony

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

MPWOS polyester /polyester PMD
poliester / poliester PMD

5+15+15 µm A polyester, polyester PMD; polyester wrinkled
poliestere, poliestere PMD; poliestere strutturato wrinkled

5/7 µm B epoxy-polyester back coat
pokrycie epoksydowo - poliestrowe tyłu

Upon request, back coat 10 µm in "reverse" application with double-
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PV3-PV3S1) - PV6*) - PV9*) MARITIME MORSKIE 
PV3M - PV6M*)- PV9M*) MARITIME WITH DOUBLE PROTECTION MORSKA USZCZELNIANA, PODWÓJNA OCHRONA NAROŻNIKÓW 

PV12*) MARITIME VERTICAL AXIS   PIONOWYCH OSI W ZASTOSOWANIACH MORSKICH  

PV15*) MARITIME MORSKIE

• 8 mm thick card inner sleeve if required
• polyethylene or resin-coated paper for external coil/ring protector
• external steel shell a)

• external steel plate protection b)

• internal corner protector with steel collar c)

• steel bumper disc
• external corner protector with steel collar d)

• fastening of external corner protector with circumferential strapping x3 and radial steel strapping x4

• wewnętrzna tuleja karty 8 mm na życzenie
• polietylen lub papier powlekany żywicą do zewnętrznej osłony zwoju / pierścienia
• zewnętrzna stalowa skorupa a)

• zewnętrzna osłona płyty stalowej b)

• wewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem c)

• stalowa tarcza zderzaka
• mocowanie zewnętrznego narożnika ze stalowym kołnierzem d)

• mocowanie zewnętrznej osłony narożnika za pomocą obwodowego paska z taśmą obwodową x3 i stalową 
taśmą promieniową x4

a) For PV6 and PV9 - Dla PV6 i PV9
b) For PV3-PV3S - Dla PV3-PV3S
c) PV6-PV9: with reinforced thickness of 2.50 mm - o wzmocnionej grubości 2,50 mm 
d) PV3M, PV6M and PV9M: perforated steel collar - PV3M, PV6M i PV9M: perforowany kołnierz stalowy 
e) For PV3M, PV6M and PV9M - Dla PV3M, PV6M i PV9M

• 8 mm thick card inner sleeve if required
• internal corner protector with steel collar
• external corner protector with steel collar
• fastening of corner external corner protector with heat-sealed circumferential plastic strapping
• 17 mm radial steel strapping x3 arranged at 120°
• vertical axis hole
• palletised exclusively on fumigated and branded wood
• fastening of the strip to the pallet using 4 straps, 1 per side

• wewnętrzna tuleja karty 8 mm na życzenie
• wewnętrzna ochrona narożnika ze stalowym kołnierzem
• zewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem
• mocowanie ochrony zewnętrznego narożnika za pomocą zgrzewanego plastikowego obwodowego paska
• 17 mm stalowe taśmy promieniowe x3 rozmieszczone pod kątem 120°
• otwór w osi pionowej
• paletyzowane wyłącznie na drewnie poddanym fumigacji markowym
• mocowanie paska do palety za pomocą 4 pasków, po 1 z każdej strony

• 8 mm thick card inner sleeve
• polyethylene or resin-coated paper for external coil/ring protector
• internal corner protector with steel collar with 2.50 mm reinforced thickness
• external corner protector with steel collar
• 4/5mm rubber band beneath the external steel corner
• internal and external steel shell
• steel ring protector
• fastening of the metal crate with 3 radial iron strapping positioned at 120°
• contact fastening of coil with circumferential plastic strapping

• wewnętrzna tuleja karty o grubości 8 mm
• polietylen lub papier powlekany żywicą do zewnętrznej osłony zwoju / pierścienia
• wewnętrzna osłona narożnika ze stalowym o wzmocnionej grubości 2,50 mm
• zewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem
• opaska gumowa 4/5mm pod zewnętrznym stalowym narożnikiem
• stalowa skorupa wewnętrzna i zewnętrzna
• stalowy pierścień ochronny
• mocowanie metalowej skrzyni za pomocą 3 promieniowych taśm żelaznych ułożonych pod kątem 120°
• stykowe mocowanie zwoju za pomocą plastikowego obwodowego paska

PV11) - PV4*) - PV7*)

PV2 - PV5*) - PV8*) POLYETHYLENE/RESIN-COATED PAPER PAPIER POWLEKANY POLIETYLENEM/ŻYWICĄ 

PV11*)

STANDARD PACKAGING: COILS
STANDARDOWE OPAKOWANIE: ZWOJE

• 8 mm thick card inner sleeve a)

• internal corner protector with steel collar b)

• external corner protector with steel collar 
• fastening of external corner protector with heat-sealed circumferential plastic strapping 
• 17 mm radial steel strapping arranged at 120° x3  

• wewnętrzna tuleja karty o grubości 8 mm a)

• wewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem b)

• zewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem 
• mocowanie zewnętrznego narożnika za pomocą zgrzewanego plastikowego obwodowego paska 
• 17 mm stalowe taśmy promieniowe rozmieszczone pod kątem 120 ° x3  

• 8 mm thick card inner sleeve a)

• polyethylene or resin-coated paper for external coil/ring protector
• internal corner protector with steel collar b)

• external corner protector with steel collar
• fastening of corner external corner protector with heat-sealed circumferential plastic strapping
• 17 mm radial steel strapping x3 arranged at 120°

• wewnętrzna tuleja karty o grubości 8 mm a)

• polietylen lub papier powlekany żywicą do zewnętrznej osłony zwoju / pierścienia
• wewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem b)

• zewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem 
• mocowanie zewnętrznego narożnika za pomocą zgrzewanego plastikowego obwodowego paska 
• 17 mm stalowe taśmy promieniowe rozmieszczone pod kątem 120 ° x3  

a) PV1-PV4: on request - na żądanie 
b) PV4-PV7: with reinforced thickness of 2.50 mm - o wzmocnionej grubości 2,50 mm 

a) PV2-PV5: on request - na żądanie
b) PV5-PV8: with reinforced thickness of 2.50 mm - o wzmocnionej grubości 2,50 mm 

• 8 mm thick card inner sleeve
• polyethylene or resin-coated paper for external coil/ring protector
• internal corner protector with steel collar with 2.50 mm reinforced thickness
• external corner protector with steel collar
• fastening of internal and external corner protector with circumferential strapping
 and radial iron strapping x3 at 120° angles
• contact fastening of coil using heat-sealed circumferential plastic strapping
• forklift moveable wooden coil holder saddles
• 4/5 mm rubber band between the strip and the saddle

• wewnętrzna tuleja karty o grubości 8 mm
• polietylen lub papier powlekany żywicą do zewnętrznej osłony zwoju / pierścienia
• wewnętrzna osłona narożnika ze stalowym o wzmocnionej grubości 2,50 mm
• zewnętrzna osłona narożnika ze stalowym kołnierzem
• mocowanie wewnętrznego i zewnętrznego narożnika za pomocą obwodowego paska
 i promieniowe żelazne opasanie x3 pod kątem 120°
• stykowe mocowanie zwoju za pomocą zgrzewanego plastikowego obwodowego paska
• siodełka z ruchomym drewnianym uchwytem zwojów dla wózka widłowego
• taśma gumowa 4/5 mm między paskiem a siodłem
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BN11)

BN2 1)

BN3

BN5 2)

STANDARD PACKAGING: STRIPS
STANDARDOWE OPAKOWANIE: PASY

Reconstituted horizontal axis packaging 
strips for loading onto trucks
Odtworzone pasy do pakowania w osi pozio-
mej dla załadunku na ciężarówki
max. weight 8,000 kg
maks. ciężar

Reconstituted horizontal axis packaging 
on saddle strips for forklift loading
Odtworzone opakowanie w osi poziomej 
na listwach siodłowych do załadunku wózkiem 
widłowym

max. diameter 1,250 mm
maks. średnica

max. weight 5,000 kg
maks. ciężar

min. width 400 mm
min. szerokość

Pallet with minimum height of 80 mm, 
shape and size of pallet dependent 
on the external diameter of the strips
Paleta o minimalnej wysokości 80 mm, 
kształt i rozmiar palety zależą od 
zewnętrznej średnicy pasków

max. weight 4,500 kg
maks. ciężar

B7 (700x700) or B9 (900x900)

Packaged according to customer 
specifications
Pakowane według specyfikacji klienta

DEPENDING ON THE PAINTING SYSTEM W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU MALOWANIA 

PV11 - PV15 - PV18 MPE - M2PE - MPE4 - M2PE4

PV7 - PV8 - PV9 - PV9M
MP4 - MP20 - MP4U - MP4AS - MP4UAS - M2P4 - M2P20 M2P4U - M2P4AS - M2P4UAS 
MPS100 - MPS200 - MPHR - MPFLEX - M2PFLEX - MPFLEX50 - M2PFLEX50 - M2PHR - M2P3AS

SHIPPING WYSYŁKA

PV1 - PV2 - PV4 - PV5 - PV7 - PV8 shipping to customers - wysyłka do klientów

PV11 shipping to customers by truck - wysyłka do klientów ciężarówką 

PV15 - PV18 shipping to customers by sea/rail - spedycja do klientów drogą morską / kolejową 

PV3 - PV6 - PV9 - PV3M
PV6M - PV9M

send to packing department (coilpack) for completion of packaging
wysłać do działu pakowania (pakiet zwoju) w celu dokończenia pakowania

1) Fumigated wooden saddle - Poddane fumigacji drewniane siodło
*) Storage constraints: overlapping strips are expressly forbidden during storage; in addition to an identifying label, packing staff will also apply a colored label on the strip’s ring
 Ograniczenia składowania: nakładanie się pasków jest wyraźnie zabronione podczas przechowywania; oprócz etykiety identyfikacyjnej personel pakujący nakłada również kolorową etykietę 
 na pierścieniu paska

PV18*) MARITIME SEALED DOUBLE CORNER PROTECTION MORSKA USZCZELNIANA, PODWÓJNA OCHRONA NAROŻNIKÓW 

• plastic corner protector for interior corners
• plastic corner protectors for the external corners: make incisions to ensure adhesion
 to product
• Dual-layer polypropylene for external coil/ring protection
• corrugated plastic internal hole protector: the hole must be sealed using wide adhesive tape
 on the internal corner
• metal crate packaging with internal and external steel plate protection, 
 fastened with circumferential strapping
• protection of the ring with steel disc
• internal corner protector with steel collar
• perforated steel collar for protection of external corner
• external collars fastened with a minimum 2 circumferential strapping
• fastening by minimum of 3 radial strapping arranged at 120°

• plastikowa ochrona narożnika do zastosowań wewnętrznych
• plastikowe ochrona narożnika do zastosowań zewnętrznych: wykonaj nacięcia, aby zapewnić przyczepność
 do produktu
• dwuwarstwowy polipropylen do zewnętrznej ochrony zwoju / pierścienia
• faliste plastikowe zabezpieczenie wewnętrznego otworu: otwór należy uszczelnić szeroką taśmą klejącą
 w wewnętrznym narożniku
• opakowanie z metalową skrzynią z wewnętrzną i zewnętrzną osłoną stalową, 
 zapinane na obwodowe paski
• zabezpieczenie pierścienia stalową tarczą
• wewnętrzna ochrona narożnika ze stalowym kołnierzem
• perforowany stalowy kołnierz do ochrony zewnętrznego narożnika
• kołnierze zewnętrzne zapinane na minimum 2 paski obwodowe
• mocowanie za pomocą co najmniej 3 pasków promieniowych rozmieszczonych pod kątem 120°
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BN7

BN9

1) Please see the table for any features such as wood separators, paper, etc. -  Proszę zobaczyć tabelę dla wszelkich właściwości, takich jak separatory drewniane, papierowe itp.
2) To be agreed with the plant’s QC - Do uzgodnienia z kontrolą jakości zakładu 

Capacity refers to a single pallet. Stacking and securing is the customer’s responsibility
Pojemność odnosi się do pojedynczej palety. Składowanie i zabezpieczanie należy do obowiązków klienta

Packaging consisting of 2 pieces of wood, minimum height 90 mm, strapped to the strips
Opakowanie składające się z 2 kawałków drewna o minimalnej wysokości 90 mm, przymoco-
wanych do pasów

max. weight 3,000 kg
maks. ciężar

MARCEGAGLIA STANDARD PALLET
PALETA STANDARDOWA MARCEGAGLIA

In the event that no packing is specified, standard packing will be 
used.
Pallet with minimum height of 80 mm, shape and size of pallet 
according to the external diameter of the strips.

• No separators for strips <100 mm wide: BN 3
• 40 mm separators for strips >100 mm wide: BN 3 - BN 44

W przypadku, gdy nie określono konkretnego opakowania, zastosowane 
zostanie opakowanie standardowe. Paleta o minimalnej wysokości 80 mm, 
w kształcie i rozmiarze zgodnym z zewnętrzną średnicą pasków.

• Brak separatorów dla pasów o szerokości <100 mm: BN 3
• Separatory 40 mm do pasów o szerokości> 100 mm: BN 3 - BN 44

PACKAGING - OPAKOWANIE 

0 without spacers
bez przekładek

4 with 40 mm spacers between strips
z odstępami 40 mm między pasami

5 with 50 mm spacers between strips
z odstępami 50 mm między pasami

8 with 80 mm spacers between strips
z odstępami 80 mm między pasami

10 with 100 mm spacers between strips
z odstępami 100 mm między pasami

A no protection
bez ochrony

B plastic bag
plastikowa torba

C plastic bag with VCI
plastikowa torba z VCI

H paper with VCI
papier z VCI

plastic above and below the material 2)

tworzywo sztuczne powyżej i poniżej materiału

separators wrapped in plastic or paper 2)

separatory owinięte w tworzywo sztuczne lub papier

Capacity refers to a single pallet. Stacking and securing is the customer’s responsibility.
You are reminded that all packaging types are suitable for supporting their own weight and 
that it is not permitted to stack packages. For packaging requiring spacers not specified in this 
codification, maximum thickness spacers must be inserted.
Pojemność odnosi się do pojedynczej palety. Składowanie i zabezpieczanie należy do 
obowiązków klienta.
Przypominamy, że wszystkie typy opakowań służą do utrzymania własnego ciężaru i że nie można 
układać paczek w stosy. W przypadku opakowań wymagających przekładek nie podanych w tej 
kodyfikacji należy wstawić przekładki o maksymalnej grubości.

Pallet with free centre hole
Paleta z wolnym otworem środkowym

max. weight 4,500 kg
maks. ciężar

BN9 (900x900)
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BL3 C

• All formats
• Use of wooden beams (minimum 3)
• 1 strap per beam
• Corners for thicknesses ≤ 2 mm; 
 for thickness > 2 mm, corners on request
• +C: use of paper sheets
• +M: use of paper sheets and metal crate
 for maritime shipping

• Wszystkie formaty
• Zastosowanie drewnianych belek (minimum 3)
• 1 pas na belkę
• Narożniki dla grubości ≤ 2 mm; 
 dla grubości> 2 mm, narożniki na zamówienie
• + C: użycie arkuszy papieru
• + M: użycie arkuszy papieru i skrzynki metalowej
 dla wysyłki morskiej

BL5 I

• All formats
• Sheets on pallets
• Cross (1 per beam of the pallet)
 and longitudinal strapping (at least 1)
• Corners for all thicknesses
• +C: use of paper sheets
• +M: use of paper sheets and metal crate
 for maritime shipping

• Wszystkie formaty
• Arkusze na paletach
• Krzyż (1 na belkę palety)
   i taśmy wzdłużne (co najmniej 1)
• Narożniki dla wszystkich grubości
• + C: użycie arkuszy papieru
• + M: użycie arkuszy papieru i skrzynki metalowej
   dla wysyłki morskiej

BL6

 • Pack according to the customer’s specific design / Opakowanie zgodne z projektem klienta

STANDARD PACKAGING: SHEETS
STANDARDOWE OPAKOWANIE: ARKUSZE
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STORAGE AND HANDLING
SKŁADOWANIE I OBSŁUGA

To increase the durability and ensure the integrity of the 
materials it is advisable that the storage and handling 
follow some basic guidelines.

Aby zwiększyć trwałość i zapewnić integralność 
materiałów, zaleca się przechowywanie i postępowanie 
zgodnie z podstawowymi wytycznymi.

STORAGE Składowanie

Storage in closed rooms (recommended): ensure ventilation and a mild 
temperature
Przechowywanie w zamkniętych pomieszczeniach (zalecane): zapewnić 
wentylację i umiarkowaną temperaturę

Outdoor storage: not recommended 
Przechowywanie na zewnątrz: niezalecane 

Protect products from moisture, vapors, rain and any risk of con-
densation
Proteggere i prodotti da umidità, vapori, pioggia e da ogni rischio di conden-
sazione

Avoid contact or exposure to corrosive substances (chemicals, 
solvents, toxic vapors)
Unikać kontaktu lub narażenia na działanie substancji wywołujących korozję 
(chemikalia, rozpuszczalniki, toksyczne opary)

Long-term storage: systematic and periodic verification of the absen-
ce of moisture 
Długotrwałe przechowywanie: systematyczna i okresowa kontrola braku 
wilgoci 

Provide at least 15 cm of free space between the packing base and 
the ground to ensure good ventilatione 
Zapewnić co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni pomiędzy podstawą opako-
wania a podłożem, w celu zachowania dobrej wentylacji 

Support long pieces with additional blocks positioned at intermedia-
te lengths to prevent them from folding
Podeprzeć długie części dodatkowymi klockami umieszczonymi w pewnej 
odległości od siebie, aby zapobiec składaniu się materiału

The plastic casing, if used, should not completely wrap the product 
Plastikowa obudowa, jeśli jest używana, nie powinna całkowicie obejmować 
produktu 

Protective films on metal surfaces must be removed as soon as pos-
sible and no later than the time limit indicated by the manufacturer 
(maximum 30 days, not applicable to coils or bundles) 
Folie ochronne na powierzchniach metalowych należy usunąć jak najszybciej i 
nie później niż w terminie wskazanym przez producenta (maksymalnie 30 dni, 
nie dotyczy zwojów lub wiązek) 

Ground storage: use protective felt, alternating the painted sides
(bottom: rear side facing down)
Przechowywanie na podłożu: użyć filcu ochronnego, przemiennie z pomalo-
wanymi bokami (spód: tył skierowany w dół)

HANDLING
Obsługa

When handling with forklifts: use protections on the forks
Przy posługiwaniu się wózkiem widłowym: należy stosować zabezpieczenia wideł

Manual handling of long pieces: at least two people must be invol-
ved, using clean and dry gloves
Ręczne przenoszenie długich elementów: muszą być zaangażowane co najm-
niej dwie osoby, używające czystych i suchych rękawiczek

Mechanical movement: use pneumatic or magnetic suction cup
Mechaniczne przenoszenie: stosować przyssawkę pneumatyczną lub 
magnetyczną

NoN-staNdard 
packagiNg 
is developed
accordiNg to 
customer request

OpakOwania 
niestandardOwe 
są OpracOwywane
na życzenie 
klienta
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The production facility is equipped with state-of-the-art 
machinery and is at the core of a continuous investment 
policy by Marcegaglia aimed to increase and sustain its 
production capacity and range, the quality of processes 
and safety and environmental standards. 
Among major plant upgrades, Marcegaglia Ravenna saw 
the starting of a new photovoltaic roofing and a highly 
innovative acid regeneration plant for chemical tre-
atments that allows to save up to 10% of the energy re-
quired by production cycles. 

The Quality Management System of Marcegaglia Ravenna 
has the following certifications:
• ISO 9001:2015 (Quality System)
• ISO 14001:2015 (Environmental System)
• ISO 50001:2011 (Enargy management system)
• BS OHSAS 18001:2007 (Helth and Safety System)

Other certifications include:
• CE marking for flat products (EN 10025-1)
• Ministerial Decree 1086 for structural products
• TÜV Rheinland 01 202 (System of transferring the mar-
king of materials)

The quality laboratory staff and the technical-sales assi-
stance team are dedicated to support the sales and pro-
duction activities, from the processing of requests to the 
reasearch and development of new product and quality 
specifications.

Zakład produkcyjny jest wyposażony w najnowocześniej-
szy park maszynowy i stanowi trzon ciągłych inwestycji 
firmy Marcegaglia, której celem jest zwiększenie oraz 
utrzymanie zdolności produkcyjnej gamy produktów, ja-
kości procesów oraz standardów bezpieczeństwa i 
ochrony środowiska. 
Wśród głównych modernizacji obiektu, Marcegaglia 
Ravenna odnotowała uruchomienie nowego fotowolta-
icznego dachu i wysoce innowacyjnej instalacji do rege-
neracji kwasu dla obróbki chemicznej, pozwalających 
zaoszczędzić do 10 % energii wymaganej przez cykle pro-
dukcyjne. 

System zarządzania jakością firmy Marcegaglia Ravenna 
posiada następujące certyfikaty:
• ISO 9001:2015 (System jakości)
• ISO 14001:2015 (System ochrony środowiska)
• ISO 50001:2011 (System zarządzania energią)
• BS OHSAS 18001:2007 (System BHP)

Inne certyfikaty obejmują:
• oznakowanie CE dla wyrobów płaskich (EN 10025-1)
• Dekret ministerialny 1086 dla produktów konstrukcyj-
nych
• TÜV Rheinland 01 202 (System przenoszenia oznaczeń 
materiałów)

Zespół laboratorium jakości i zespół wsparcia techniczne-
go sprzedaży są nastawione na wspieranie działalności pro-
dukcyjnej, począwszy od przetwarzania zamówień, po bada-
nia i rozwój nowego produktu oraz specyfikacji jakościowych.

STANDARD AND OPTIONAL TESTING Badania standardowe i opcjonalne

Chemical composition - Skład chemiczny  

Tensile test - Próba rozciągania

Impact test - Próba udarności

Visual test - Test wizualny 

Micrographic analysis - Analiza mikrograficzna  

Surface roughness measurement - Pomiar chropowatości powierzchni 

Release of special certificates - Wydanie specjalnych certyfikatów

QUALITY AND ENVIRONMENT
JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO

CLOSE ATTENTION TO EXCELLENCE NOT ONLY IN 
TERMS OF PRODUCT QUALITY, BUT ALSO OF PRO-
CESS AND SERVICE

Marcegaglia R&D team, thanks to its deep knowledge 
of raw materials and manufacturing process, customises 
products on customers’ most demanding requirements.
The R&D division’s commitment is to continuously ex-
pand the production chain and to develop new process 
and finishings. The support provided to some technolo-
gically advanced industries is a genuine partnership with 
customers aimed to develop new products and solutions. 
Marcegaglia is often considered the benchmark for inter-
national certification authorities and the pioneer to new 
and higher quality standards.

KONCENTRACJA NA DOSKONAŁOŚCI, NIE TYLKO W 
ZAKRESIE JAKOŚCI PRODUKTU, ALE TAKŻE PROCESU I 
SERWISU

Zespół badawczo rozwojowy firmy Marcegaglia, dzięki 
swojej dogłębnej wiedzy o surowcach i procesach produk-
cyjnych, dostosowuje produkty do najbardziej wymagają-
cych oczekiwań swoich klientów.
Zaangażowanie działu badawczo-rozwojowego polega 
na ciągłym poszerzaniu łańcucha produkcyjnego oraz 
opracowywaniu nowych procesów i wykończeń. Wsparcie, 
jakiego udzielamy niektórym technologicznie zaawanso-
wanym branżom stanowi prawdziwe partnerstwo z klien-
tami,mające na celu opracowywanie nowych produktów 
i rozwiązań. Firma Marcegaglia jest często uznawana za 
punkt odniesienia przez międzynarodowe urzędy certyfi-
kacji i pioniera w zakresie stosowania nowych i wyższych 
standardów jakości.
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Technical norms are referred to in the latest release valid at the publication date of the 
present catalogue. 
Normy techniczne są wymienione w najnowszym wydaniu obowiązującym w dniu publikacji 
niniejszego katalogu. 

© Marcegaglia 2019 - All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
without written permission of Marcegaglia. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez 
pisemnej zgody firmy Marcegaglia. 

Concept: StudioChiesa

Pursuant to the provisions of Legislative Decree 231 of 8 June 2001, Marcegaglia Carbon Steel s.p.a. now has 
an “Organization, management and control model” in place, in the belief that this model is a useful awareness-
building tool for all the company’s directors and employees and all other stakeholders (customers, suppliers, 
partners and sundry collaborators), so that when they perform their own particular activities they act with 
integrity and avoid the risk of committing the offences set forth in the Decree. Marcegaglia Carbon Steel s.p.a. 
has thus put in place a structured and integrated prevention and control system designed to cut down the risk 
of committing offences linked to the company’s business activity, with a focus on preventing and/or combating 
possible unlawful conduct.

Zgodnie z przepisami dekretu ustawodawczego 231 z dnia 8 czerwca 2001 r. firma Marcegaglia Carbon Steel 
s.p.a. wdrożyła obowiązujący „Model organizacji, zarządzania i kontroli”, przyjęty w przekonaniu, że jest on 
użytecznym narzędziem budowania świadomości wszystkich dyrektorów i pracowników firmy oraz wszystkich 
innych interesariuszy (klientów, dostawców, partnerów i różnych współpracowników), tak aby wykonując 
poszczególne czynności postępowali oni uczciwie i unikali ryzyka popełniania wykroczeń określonych w dekrecie. 
Firma Marcegaglia Carbon Steel s.p.a. wdrożyła zatem ustrukturyzowany i zintegrowany system zapobiegania i 
kontroli, mający na celu zmniejszenie ryzyka popełnienia wykroczeń związanych z działalnością firmy, z naciskiem 
na zapobieganie i / lub zwalczanie potencjalnie bezprawnego zachowania.



SALES OFFICES - ITALY:

MARCEGAGLIA pre-painted steel products division
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 565 - fax +39 . 0376 685 634
prepainted@marcegaglia.com

HEADQUARTERS

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16 
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com 

PLANTS - ITALY:

MARCEGAGLIA Ravenna
via Baiona, 141 - 48123 Ravenna - Italy
phone +39 . 0544 516 611 - fax +39 . 0544 453 487
ravenna@marcegaglia.com
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