
   

Stogodanguprekyba.lt Siūlomi Blachy 
Pruszynski Plieninės Stogo Dangos 

Padengimai 
 

Blizgus Poliesteris 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos padengimas yra iš blizgaus poliesterio, kurio dažų storis siekia 

25 μm (0,025 mm). Padengimo spalvų paletė yra labai plati. Blizgaus poliesterio (PE) padengimas yra itin 

atsparus UV spinduliams (RUV2 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 

kategoriją. Plieninės stogo dangos padengtos blizgiu PE yra idealus sprendimas projektams, kuriuose 

estetinės vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai 

yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam blizgiam plieninės stogo dangos 

PE padengimui yra suteikiama 10 metų estetinė, bei net 30 metų techninė garantija. 

Blizgaus poliesterio padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 25 mq 

 Padengimas: Blizgus 

 Blizgesys: 30 GU 

 Atsparumas lenkimui: ≤ 3T 

 UV atsparumas: RUV2 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 2000g 

 Korozijos atsparumas: C3 

 Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų) 

 Techninė garantija: 30 metų 

 Estetinė garantija: 10 metų 



   

 

Matinis Poliesteris 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos padengimas yra iš matinio poliesterio, kurio dažų storis siekia 

35 μm (0,035 mm). Siūlomo padengimo spalvų paletė yra plati. Matinio poliesterio padengimas yra itin 

atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 

kategoriją. Plieninės stogo dangos padengtos matiniu PE yra idealus sprendimas projektams, kuriuose 

estetinės vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai 

yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam matiniam plieninės stogo dangos 

PE padengimui yra suteikiama 10 metų estetinė, bei net 30 metų techninė garantija. 

Matinio poliesterio padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 35 mq 

 Padengimas: Matinis 

 Blizgesys: 30 GU 

 Atsparumas lenkimui: ≤ 3T 

 UV atsparumas: RUV4 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 2000g 

 Korozijos atsparumas: C3 

 Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų) 

 Techninė garantija: 30 metų 

 Estetinė garantija: 10 metų 

 

 

 

 

 

 



   

TOPMAT® 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos padengimas yra iš storesnio matinio poliesterio sluoksnio, kurio 

dažų storis siekia 35 μm (0,035 mm). Siūlomo padengimo spalvų paletė susideda iš 4 spalvų. TOPMAT 

padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto 

EN 10169/2 kategoriją. Plieninės stogo dangos padengtos TOPMAT yra idealus sprendimas projektams, 

kuriuose estetinės vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui 

taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam matiniam plieninės stogo 

dangos TOPMAT padengimui yra suteikiama 20 metų estetinė, bei net 35 metų techninė garantija. 

TOPMAT matinio poliesterio padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 35 mq 

 Padengimas: Matinis poliesteris 

 Blizgesys: max 5 GU 

 Atsparumas lenkimui: ≤ 2T 

 UV atsparumas: RUV4 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 1500g 

 Korozijos atsparumas: C4 

 Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų) 

 Techninė garantija: 35 metai 

 Estetinė garantija: 20 metų 

 

 

 

 

 

 



   

PURMAX® 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos padengimas yra iš hibridinio PURMAX® derinio, kurio dažų storis 

siekia 40 μm (0,040 mm). Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra sudaryta iš 4 spalvų. PURMAX® 

padengimas yra sudarytas iš dviejų lakuotų poliuretano ir poliesterio sluoksnių derinio. Poliuretano sluoksnis 

suteikia atsparumą korozijai, o viršutinis poliesterio sluoksnis - atsparumą UV. Plieninės stogo dangos su 

PURMAX® padengimu yra puikus sprendimas norint itin aukšto atsparumo aplinkos veiksniams ir 

mechaniniams pažeidimams. Šiam PURMAX® plieninės stogo dangos padengimui yra suteikiama 20 metų 

estetinė, bei net 40 metų techninė garantija. 

PURMAX® (lakuoto poliuretano ir poliesterio mišinio) padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 40 mq 

 Padengimas: pusiau matinis 

 Blizgesys: max 10 GU 

 Atsparumas lenkimui: ≤ 0,5T 

 UV atsparumas: RUV4 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 2500g 

 Korozijos atsparumas: C4 

 Atsparumas drėgmei: 1500 (valandų) 

 Techninė garantija: 40 metų 

 Estetinė garantija: 20 metų 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PURLAK® 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos padengimas PURLAK® yra iš poliuretano, kurio dažų storis siekia 

net 50 μm (0,050 mm). Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra sudaryta iš 5 spalvų. PURLAK® 

poliuretano padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos 

standarto EN 10169/2 kategoriją. Storesnis dažų sluoksnis suteikia didesnį atsparumą korozijai, dėl to šis 

stogo dangos padengimas yra labai tinkamas miesto ir pramonės aplinkai, bei labiau atsparus (nei poliesterio) 

sunkesnėms oro sąlygoms. Plieninės stogo dangos padengtos PURLAK® yra idealus sprendimas projektams, 

kuriuose estetinės vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui 

taikomi dažai yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam PURLAK® plieninės stogo 

dangos padengimui yra suteikiama 30 metų estetinė, bei net 50 metų techninė garantija. 

PURLAK® (poliuretano) padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 50 mq 

 Blizgesys: max 80 GU 

 Atsparumas lenkimui: ≤ 0,5T 

 UV atsparumas: RUV4 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 3000g 

 Korozijos atsparumas: C4 

 Atsparumas drėgmei: 1500 (valandų) 

 Techninė garantija: 50 metų 

 Estetinė garantija: 30 metų 

 

 

 

 

 

 

 



   

PURMAT® 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos padengimas PURMAT® yra iš matinio poliuretano, kurio dažų 

storis siekia net 50 μm (0,050 mm). Nepriklausomai nuo stogo padėties, šis padengimas išlaiko vienodą 

matinę išvaizdą. Šiuo metu siūloma padengimo spalvų paletė yra sudaryta iš 6 spalvų. PURMAT® poliuretano 

padengimas yra itin atsparus UV spinduliams (RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto 

EN 10169/2 kategoriją. Storesnis dažų sluoksnis suteikia didesnį atsparumą korozijai, dėl to šis stogo dangos 

padengimas yra labai tinkamas miesto ir pramonės aplinkai, bei labiau atsparus (nei poliesterio) sunkesnėms 

oro sąlygoms. Plieninės stogo dangos padengtos PURMAT® yra idealus sprendimas projektams, kuriuose 

estetinės vertybės, ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai 

yra išskirtinai atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam PURMAT® plieninės stogo dangos 

padengimui yra suteikiama 30 metų estetinė, bei net 50 metų techninė garantija. 

PURMAT® (matinio poliuretano) padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 50 mq 

 Blizgesys: max 80 GU 

 Atsparumas lenkimui: ≤ 0,5T 

 UV atsparumas: RUV4 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 3000g 

 Korozijos atsparumas: C4 

 Atsparumas drėgmei: 1500 (valandų) 

 Techninė garantija: 50 metų 

 Estetinė garantija: 30 metų 

 

 

 

 

 

 

 



   

Colorcoat HPS 200 Ultra® 

Šis Blachy Pruszynski plieninės stogo dangos Colorcoat HPS 200 Ultra® padengimas yra iš optimizuoto 

Galvalloy® matalinio sluoksnio, kurio dažų storis siekia net 200 μm (0,200 mm)! Šiuo metu siūloma 

padengimo spalvų paletė yra itin plati. Colorcoat HPS 200 Ultra® padengimas yra itin atsparus UV spinduliams 

(RUV4 klasifikacija), atitinkantis reikliausią Europos standarto EN 10169/2 kategoriją. Itin storas dažų 

sluoksnis suteikia maksimalų atsparumą korozijai, dėl to šis stogo dangos padengimas yra labai tinkamas 

miesto ir pramonės aplinkai, bei labiau atsparus sunkesnėms oro sąlygoms. Plieninės stogo dangos 

padengtos Colorcoat HPS 200 Ultra® yra idealus sprendimas projektams, kuriuose estetinės vertybės, 

ilgaamžiškumas ir spalvų patvarumas yra labai svarbūs, kadangi padengimui taikomi dažai yra išskirtinai 

atsparūs fotocheminiams senėjimo procesams. Šiam Colorcoat HPS 200 Ultra® plieninės stogo dangos 

padengimui yra suteikiamos estetinė ir techninė garantijos yra net iki 40 metų. 

Colorcoat HPS 200 Ultra® padengimo techninė informacija: 

 Dažų storis 200 mq 

 Blizgesys: 

o Nematinis: 20-40 GU 

o Matinis: <10 GU 

 Atsparumas lenkimui (mažiausias lenkimo spindulys - T (mm)):  

o 0T iki 16oC 

o 1T iki 0oC 

 UV atsparumas: RUV4 

 Atsparumas įbrėžimams: ≥ 5000g 

 Korozijos atsparumas (vidus/išorė): RC5 / CPI5 

 Atsparumas drėgmei: 1000 (valandų) 

 Techninė garantija: iki 40 metų 

 Estetinė garantija: iki 40 metų 
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