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BIA Metallic
De Bia Metals zijn behandeld met een productieproces waarmee men koud spuitbaar
metaal naadloos op beton producten kan spuiten.
Het is voorals nog verkrijgbaar in 8 metaalsoorten:
MESSING, BRONS, KOPER, ALUMINIUM,
IJZER, NIKKEL,Z3 ZINK, en ROESTVAST
STAAL.
Omdat de behandelde oppervlakte voor meer
dan 95% uit metaal bestaat, oogt, voelt en
gedraagt het zich als gegoten metaal.
Eenmaal behandelt beschikt het product over
alle eigenschappen van gegoten metaal, inclusief textuur, glans en warmtegeleiding. Het
resultaat is een duurzaam gemetalliseerd
oppervlak het zal niet afbladeren of
loslaten,

een

reactie

tussen

metaaldeeltjes en een polymeerbinder vindt plaats tijdens het productieproces.
Dit zorgt er voor dat het geheel

Vragen & antwoorden
• Is het verf?
- nee,het is absoluut geen verf,het is een koud
spuitbaar composiet, tot 95 % bestaande uit
metaal door een gepatenteerde toepassing.
• Kan het buiten gebruikt worden?
- ja, indien het juist aangebracht op een goede
ondergrond is geen slijtage of verwering te zien
bij de gedocumenteerde testen van ASTM met
een vergelijkbaar gebruik van 30 jaar.
• Krimpt het ?
- nee, omdat het geen verf is, krimpt het niet
door verdamping.
• Is het elektrisch geleidend?
- nee, het geleidt niet en zal daardoor ook niet
de onderlaag beschadigen.

