
  
 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA 
I KONSERWACJI WYROBÓW  

ZE STALI CORTEN 

Stal niskostopowa typu CORTEN jest w pełni odporna na warunki atmosferyczne, co wynika             

z warstwy tlenków, tzn. patyny, która tworzy się na powierzchni stali. 

 W normalnych warunkach atmosferycznych, kiedy powierzchnia w cyklu zmiennym         

jest raz mokra, a raz sucha, proces tworzenia się patyny trwa 18-36 miesięcy. Początkowo              

zabarwienie może być nierównomierne, ale z czasem nabiera jednolitego odcienia. Ochronna           

warstwa patyny nie powstanie jednak, jeśli powierzchnia stali jest nieustannie wilgotna lub brudna. 

 

Produkty ze stali corten dostarczane są w stanie surowym, nieutlenionym. Na Państwa            

życzenie możemy przyspieszyć proces „starzenia się” cortenu, jednak jest to usługa dodatkowo            

płatna. Istnieje również możliwość samodzielnego wykonania „postarzania” wg instrukcji         

załączonych do produktu.  

W trakcie procesu tworzenia się patyny należy uważać się na posadzki, płyty chodnikowe             

i bruk – rdzawa powłoka może je ubrudzić, jednakże po czasie ten problem znika. 

Po uzyskaniu pożądanego odcienia patyny, w celu zatrzymania procesu zaleca się           

zastosowanie inhibitora rdzy, np. Rustol. Lakierowanie utrwala otrzymany wzór, a także zabezpiecza            

przed zabrudzeniem podłoża.  

 

UWAGA! 

● Wysokie i duże elementy wymagają przygotowania utwardzonego, stabilnego podłoża         

oraz odpowiedniego montażu. 

● Wszelkich połączeń elektrycznych należy dokonywać przy odłączonym napięciu, przy         

zachowaniu szczególnej ostrożności. 

● Przed podłączeniem pompy należy zapoznać się z jej instrukcją. W okresie zimowym pompę             

należy zabezpieczyć przed działaniem niskich temperatur. 

● Przed posadzeniem roślin należy zapewnić odpowiedni drenaż (otwory w dnie donicy           

w standardzie) w postaci warstwy włókniny oraz kamyczków Ø35 mm aby zapobiec korozji 

● Udzielamy gwarancji pierwotnym nabywcom na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.           

Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.  

● Jeżeli produkt został uszkodzony podczas transportu, wszelkie roszczenia z tego tytułu           

należy kierować do przewoźnika, gdyż nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za tego            

rodzaju szkodę.  

● Produkty należy rozpakować natychmiast po dostawie, gdyż wilgoć znajdująca się pomiędzy           

warstwami może spowodować nieregularną rdzę lub plamy.  
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