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JAKICH PROFILI UŻY WAĆ W POMIESZCZENIACH 
NARAŻONYCH NA KOROZJĘ?

Łazienka, pralnia, basen czy łaźnia to jedne z wielu pomieszczeń, których 
wilgotność powoduje, że zarówno inwestor jak i wykonawca, musząwybrać 
odporne na korozję materiały budowlane. Producenci wprowadzają na 

rynek produkty, które są odpowiednio zabezpieczone i pozwalają uniknąć korozji – 
jednym z takich wyrobów są profile do suchej zabudowy z powłoką MAGNELIS®. 
Profile te można stosować w pomieszczeniach o klasie korozyjności średniej C3 oraz 
dużej C4 i bardzo dużej C5

Co to jest klasa korozyjności?
Agresywność środowiska definiuje klasę korozyjności. Wybierając profile do suchej 
zabudowy należy się kierować między innymi informacją o klasie korozyjności.

Klasa C1 to ogrzewane pomieszczenia jak domy, biura. Klasa C2 to nieogrze-
wane obiekty jak np. hale magazynowe. Kategoria korozyjności C3 to zarów-
no pomieszczenia w budownictwie mieszkaniowym – WC, łazienki, kuchnie 
i pomieszczenia gospodarcze, jak i obiekty użyteczności publicznej. Klasa C4 
dotyczy budownictwa przemysłowego, zakładów chemicznych, pływalni. Klasa C5 
to pomieszczenia o bardzo dużej wilgotności jak np. masarnie, browary, myjnie 
samochodowe.
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Profile do suchej zabudowy w powłoką MAGNELIS®Ò
Profile pokryte metaliczną powłoką antykorozyjną MAGNELIS® to najlepsze rozwiązanie do pomieszczeń 
o wysokiej wilgotności. MAGNELIS® to mieszanka cynku z magnezem i aluminium. Taki skład zapewnia 
doskonałą odporność na korozję nawet w surowych warunkach środowiskowych. Powłoka posiada zdolności 
do samoregeneracji na krawędziach cięcia, dzięki temu chroni całą powierzchnię profilu.

Firma Metpol ma w swojej ofercie profile potrzebne do suchej zabudowy – profil sufitowy C60, profil 
przyścienny UD30, profil ścienny C, profil ścienny U. Każdy z nich jest dostępny w wersji C3 PRO i w wersji 
C5 PRO. Metpol zapewnia szybki termin realizacji zamówienia i zapewnia przygotowanie profili ściennych 
długości nawet 9,5 m.

Profile C3 i C5 PRO z powłoką MAGNELIS® to najlepszy wybór profili do remontu i budowy łazienki, 
kuchni, pralni, pływalni czy pomieszczeń przemysłowych o wysokiej wilgotności, które są narażone na 
korozję.
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