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Magestic klara av de tuffaste miljöerna med havs-

salt eller andra områden med mycket klorid och 

ammoniak. Det är som gjort för kustnära byggnader 

eller slakterier, växthus och jordbruk för att nämna 

några. På grund av den innovativa ytbeläggningen 

av stålet med ett metallskikt bestående av 3 procent 

magnesium, 3,5 procent aluminium och resten zink är 

Magestic extremt korrosionsbeständigt.

  
Lindab Magestic är ett naket material som åldras i 

takt med naturen och smälter väl in i sin omgivning. 

Beläggningen med zinkmagnesium gör Magestic till ett 

tåligare material i hög korrosivitetsklass som är enklare 

att arbeta med i låga temperaturer. Materialet kan be-

arbetas och monteras i temperaturer ända ner till -10.

3 3,5 93,5

Magnesium Aluminium Zink

Tål tuffa miljöer Lättarbetat Ändrar utseende

    
Ett levande material för takavvattning och bandtäckning

En framgångsrik blandning
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En riktig stjärna blir snyggare  
med åren

Lindab Magestic har den speciella funktionen att det 

patineras väldigt fort*. Redan efter sex månader kan du 

se en markant skillnad på hur materialet har förändrats, 

och efter några år har det fått ett mycket mörkare 

utseende som ger det en rustik och traditionell känsla.

Tål tuffa förhållanden

Genom ordentliga tester i tuffa miljöer har vi säkerställt 

att Lindab Magestic håller ända upp till miljöklass C4. 

Vilket är en väldig viktig faktor om du vill säkerställa att 

ditt tak och takavvattning tål den miljö där det installeras. 

Magestic kan med fördel användas i kustnära områden 

där salthalten i luften är hög och i miljöer där de alkaliska 

nivåerna är höga, t.ex. vid jordbruk. Nedan är ett resul-

tat av ett sex veckor långt test i en saltspraykammare. 

Tillsatsen av magnesiumlegering gav ett 20-faldigt mer 

resistent skydd mot korrosion än standardbeläggningen. 

I naturliga förhållanden har Magestic tre gånger större 

motståndskraft mot korrosion i kustområden än vanliga 

zinkbeläggningar.

På grund av tillsatsen av magnesium ökar effektiviteten 

i beläggningen jämfört med vanliga zinkbeläggningar. 

Som ett resultat förbrukar Magestic mindre zink under 

tillverkningsprocessen. Genom att minska kontakten 

mellan zink och regnvattnet minskar även mängden 

föroreningar som rinner ned i marken. Här kan du se en 

jämförelse på miljöpåverkan mellan Magestic och HDG* 

i en alkalisk miljö och i en kustnära miljö.

*HDG = Hot Dip Galvanized (varmförzinkat stål)

Ny

6 
månader

4 år

Miljövänlig lösning

Magestic Vanlig galv

*Hur fort och hur mycket materialet patineras  

beror på dess omgivande miljö.
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För oss på Lindab är goda tankar en filosofi som 

leder oss i allting vi gör. Vi har gjort det till vår upp-

gift att skapa ett hälsosamt inneklimat – och att för-

enkla byggandet av hållbara hus. Vi gör det genom 

att designa innovativa produkter och lösningar som 

är enkla att använda, såväl som att erbjuda effektiv 

tillgänglighet och logistik. Vi arbetar också för att 

minska vår klimatpåverkan. Det gör vi genom att 

utveckla metoder som gör att vi kan producera 

lösningar med minsta möjliga energiförbrukning. Vi 

använder stål i våra produkter. Stål är ett av få ma-

terial som går att återvinna ett oändligt antal gånger 

utan att förlora sina egenskaper. Det innebär min-

dre koldioxidutsläpp och mindre energiförbrukning. 
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