
ZMevolution®

Lichter, sterker, beter

ArcelorMittal Construction

• Verminderd gebruik natuurlijke  
   bronnen
• Superieure corrosiebescherming
• Minder CO2-uitstoot



ZMevolution®

Innovatieve verzinkte metalen coating. 

Metaalcoating op maat
ZMevolution® wordt geproduceerd op 
onze eigen industriële lijnen. Dit gecoate 
staal wordt gemaakt op een standaard 
verzinklijn en wordt ondergedompeld 
in een smeltbad met een unieke 
metaalsamenstelling van zink, aluminium 
en magnesium.
De samenstelling van deze drie elementen 
is cruciaal: magnesium en aluminium 
vormen een stabiele en duurzame laag 
over het hele oppervlak en geven een veel 
effectievere bescherming tegen corrosie 
dan een standaard zinkcoating.
Bovendien biedt deze unieke, 
gepatenteerde samenstelling een veel 
grotere flexibiliteit dan alternatieve 
gecoate producten. Het is gecertificeerd 

door zowel het CSTB als DIBT.

Superieure 
corrosiebestendigheid 
Niets biedt een betere bescherming 
dan ZMevolution®. Het zink biedt een 
traditionele kathodische bescherming, 
terwijl aluminium bijdraagt aan het 
vertragen van deze opofferingsreactie. 
Magnesium maakt het mogelijk om het 
‘kruipen’ van de randen te verminderen. 
De vernietiging van de coating die 
optreedt in een corrosieve omgeving 
is drie keer minder dan met standaard 
zinkcoating. Een reeks producten met 
een metaalcoating werd onderworpen 
aan een zoutsproeitest. De resultaten 
hebben duidelijk de superieure 
corrosiebestendigheid van ZMevolution® 
aangetoond.

  ZMevolution® presteert twee tot drie 
keer beter dan standaard gegalvaniseerd 
staal.

  Zeer lage verfdelaminatie op randen en 
krassen in vergelijking met verzinkte 
staalsoorten. 
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Hogere bescherming
ZMevolution® biedt een superieure 
corrosiebestendigheid in vergelijking met 
standaard gegalvaniseerd staal.
De levensduur is drie keer zo lang als die 
van standaard zink.

Betere esthetiek
De aanpassingen die op onze 
galvanisatielijnen worden gerealiseerd, 
maken het mogelijk om gecoat staal 
met een grotere oppervlaktekwaliteit 
te produceren: natuurlijk grijs, zonder 
lijnen, een zeer beperkte golving die 
het voorgelakte staal een uitzonderlijke 
afwerking geeft.

Lichter gewicht
Dankzij een lagere dichtheid en een 
lager coatinggewicht van de metalen 
coating  zorgt  ZMevolution® voor een 
vermindering  van 4% op het gewicht.
Deze verbetering draagt bij tot een 
eenvoudiger hantering van de elementen, 
een vermindering van de CO

2
-uitstoot en 

van de transportkosten.

Milieuvriendelijk
Met ZMevolution® kunt u... 

 > de CO
2
-uitstoot tijdens de productie 

verminderen door minder zink te 
gebruiken dan de standaard coating.

 > bijdragen aan het behoud van 
natuurlijke zinkbronnen.

 > de bodemvervuiling door zinkoxiden 
verminderen.

 > de levensduur van een gebouw 
verlengen.

Meer flexibiliteit
De chemische samenstelling van de 
metaalcoating is geoptimaliseerd om de 
hoogste mogelijke flexibiliteit te bieden 
die nodig is voor de verwerkbaarheid 
van het staal. Deze eigenschap draagt bij 
aan een hogere corrosiebescherming bij 
zware buigingen.

ArcelorMittal Construction innoveert voortdurend om de 
grootste selectie van hoogwaardige materialen aan te 
bieden op een hele reeks profielen, panelen en cassettes.

Werkbaarheid
ZMevolution® is speciaal ontworpen 
voor de bouwsector en is geschikt voor 
het volledige productengamma van 
ArcelorMittal Construction.
Dankzij de zeer resistente, hechtende 
metaallaag kan het worden gevormd op 
verschillende manieren, waaronder buigen 
en profileren, zonder dat er scheuren 
ontstaan.  

Milieuverantwoordelijkheid voor 
een betere toekomst
Dankzij ZMevolution® draagt u bij:

  Om het behoud van de natuurlijke 
hulpbronnen te verzekeren, aangezien 
er minder zink wordt gebruikt dan bij 
zuivere zinkcoatings.
In de wereld wordt elk jaar vijf miljoen 
ton zink gewonnen om te worden 
gebruikt voor het verzinken van staal, 
terwijl de grondstoffen van de zinkmijn 
een beperkte levensduur hebben.

  Om de CO
2
-uitstoot drastisch te 

verminderen.
Dankzij dit nieuwe productieproces is er 
minder energie en materiaal nodig, wat 
bijdraagt aan de vermindering van 46% 
van de CO

2
-uitstoot. 

Voor een enkele coil coating 
productielocatie vertegenwoordigt dit 
het equivalent van 13.000 voertuigen 
die elk 13.000 km per jaar afleggen.
ArcelorMittal Construction heeft dus 
bijgedragen tot een gecumuleerde 
besparing van 90 miljoen kg CO

2
 

-uitstoot sinds het de standaard coating 
heeft vervangen door ZMevolution®.

construction.arcelormittal.com
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