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Titaantsink tehniline info 

1. MATERJAL

Titaantsink (ajalooliselt Eestis nimetatud ka kui täistsink) on ennast kaitsvate omadustega mitteraudmetall.
Pikaajalisel kokkupuutel õhu (hapnik ja süsinikdioksiid) ja veega moodustab naturaalne tsink omaenese
kaitsekihi, mida nimetatakse paatinaks. Tsink on vähest hooldust vajav materjal.

Ehitusmaterjalina kasutatav titaantsink on sulam, mis koosneb kuni 99,995% ulatuses elektrolüüsi
teel toodetud puhtast tsingist ja kontrollitud koguses titaani, vase ja alumiiniumi lisanditest. Lisandid
suurendavad madalamatel temperatuuridel esinevat rabedust ja suurendavad roome-vastupanu
(tugevust).

Sulami materjalid

  Tsink 99,995% puhtusaste

  Titaan 0,06% -0,2%

  Vask 0,08% - 1,0%

  Alumiinium

Maksimaalne laius 1000 mm (1250mm eritellimus)

Maksimaalne lehe pikkus 3000 mm

Paisumistegurid

  Pikisuunas 0,022mm/m/°C

  Põikisuunas 0,016mm/m/°C

Tihedus 7,2 kg/dm 3

Sulamistemperatuur 420°C

Rekristalliseerumistemperatuur 300°C

Elastsuspiir Rp 0,2: ≥ 100 N/mm 2

Tõmbetugevus ≥ 150 N/mm 2

Murdevenivus ≥ 40%

Roometeimi venivus 

(50 N/mm 2

0,10%

Vickersi kõvadus ≥ 40

110 W/mk

Youngi moodul 80000 N/mm 2
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2. KASUTUSKOHAD

 

 

 

Katuse ja fassaadi  katte materjalina nii paanides kui väiksema tükkmaterjalina.

Vihmaveesüteemi valmistamise materjalina - nii ümar kui nurksed vihmaveesüsteemid.

Lisaplekkide valmistamiseks katusetarindites (parpetiplekid, liiteplekid, servaplekid, jne) ja
fassaaditarindites (aknaplekid, karniisiplekid, jne). 

3. TOOTE VERSIOONID JA TOONID

3.1. PAKSUSED

Standardpaksused on:

  0,65 mm

  0,70 mm

  0,80 mm

  1,00 mm

  Eritellimusena võimalik ka muid paksuseid.

3.2. LAIUSED

Standardlaiused on:

  500mm

  650mm

  1000mm

  Eritellimusena võimalik ka muid laiuseid.

3.3. TOLERANTSID

Mõõtmete tolerantsid

Paksus +/- 0.02mm

Laius +2 / -0 mm

Pikkus +5 / -0 mm

Nõgusus <= 1,5 mm/m

Lamedus <= 2mm

Universaalne titaantsink on kõige mitmekesisemalt töödeldav ja vormitav materjal, mille erinevaid
värve ja varjundeid saab kombineerida väga loominguliselt ajas kestvust hindavate tellijate
katuse- ja fassaadilahendustes.

Titaantsingi eelised:

-   kerge, aga vastupidav

-   väiksem soojuspaisumine võrreldes alumiiniumiga

-   kuni 3 korda vastupidavam (ajas kestvam) kui mistahes kattega terasplekk

-   kordades soodsama hinnaga kui vask

-   parima hinna ja ajas kestvuse suhtega metallkate fassaadile ja katusele.

200 aastase tootmiskogemusega VMZink on vanim titaantsingi tootja maailmas.
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3.4. TOOTE TÜÜBID JA PINNAASPEKTID (VÄRVITOONID)

A) VÄRVIHALDUSE PROTSESS

B) PAATINA MOODUSTUMINE

   PIGMENTO® roheline

   PIGMENTO® sinine

   PIGMENTO® pruun

   Tellimisel RAL toonid.

Tootevalikust pakume mitme erineva pinnaaspektiga tooteid:

    Natural Zinc (hõbehall)

    Quartz Zinc (helehall)

    Anthra Zinc (tumehall/ mustjas)

    PIGMENTO® punane

Erinevate värvide saamiseks lisatakse tehases paatina moodustamise protsessi käigus erinevaid
mineraalpigmente. PIGMENTO näeb jätkuvalt välja nagu tsink, kuid sellele on lisatud veidi värvi.

PIGMENTO värvide hinnanguline kasutusiga on ca 30 aastat - seejärel kerkib materjali pinnal
järk-järgult esile titaantsink materjali loomulik hall paatina.

Tsinkpinna värvust mõjutab Umicore protsess vanutamiseelse pinnaaspektide saavutamiseks. 
Esimene etapp hõlmab kristalle, mis peegeldavad valgust erinevalt, sõltuvalt sellest, millisest
vaatenurgast neid vaadata. Seetõttu sõltub vanutamiseelse tsingi välimus selle suunast, mis tähendab,
et ühe ja sama tsinkelemendi värvus võib erineda, kui elementi 90° või isegi 180° võrra pöörata.
Umicore on loonud aga meetodi, mis aitab tsingi värvierinevusi või -variatsioone vältida. 

Umicore on loonud süsteemi, mis aitab vältida olulisi värvivariatsioone, kui kaetav pind on ühe rulli
või lehepartii jaoks liiga suur. Selleks kasutatakse mõõtevahemikku, mida nimetatakse Y-teguriks.
Igale Umicore tehases valmistatud rullile ja tsinklehtede partiile on märgitud Y-teguri väärtus. 

Y-tegurit mõõdetakse vahemikus 0 kuni 100, kus 0 vastab mustale ja 100 valgele värvile.
Iga Umicore pakutav pinnaaspekt peab enne tarnimise lubamist olema teatud vahemikus.
ANTHRA ZINC vahemik on 5 kuni 7 ja QUARTZ ZINC vahemik on 24 kuni 26.
Isegi Y-teguri 0.5 erinevus on silmaga nähtav.

Suurte projektide korral on kõige parem tellida ja kasutada samast partiist materjali. Kui projekt on
ühe partii jaoks liiga ulatuslik, siis tuleb tsinkmaterjal Y-teguri ja tootmiskuupäeva järgi grupeerida.
Värvivariatsioonide ennetamiseks tuleb paigaldajaid sellisest värvihalduse protsessist teavitada, et
neil oleks võimalik seda järgida.

Paatina moodustumiseks kulub keskmiselt 2 kuni 5aastat (v.a. kuivas kliimas). Aja jooksul moodustuv
paatina ühtlustab kogu tsinkpinna värvi, mis ei tohiks pikemas perspektiivis probleemiks olla. Lisaks on
ANTHRA ZINC ja PIGMENTO toodetel tehases peale kantud läbipaistev kattekiht, mille puhul
kulub selleks rohkem aega, kuna kattekiht peab enne paatina moodustumist kõigepealt maha kuluma.
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3.5. TOOTE RULLID 

VM ZINC rulle saab tellida vahemikus 100kg kuni 4 tonni/rull.

 0,65 mm - 4,68 kg/m²

 0,70 mm - 5,04 kg/m²

 0,80 mm - 5,76 kg/m²

 1,00 mm - 7,2 kg/m²

 1,50 mm - 10,8 kg/m²

Kõigil rullidel on valge kaitsekile, millel on VM ZINC logo.

3.6. TAGAKÜLJE VARIANDID

Fassaadil kasutatavale sarnane standardne QUARTZ-ZINC. Tagakülg ei ole mõeldud kasutamiseks
nähtavas kohas. 

QUARTZ-ZINC PLUS, ANTHRA-ZINC PLUS ja PIGMENTO PLUS. PLUS tähendab, et kasutatakse
30µm paksust polüuretaanpraimerit, mis on kaetud 30µm paksuse polüuretaan/polüamiidstruktuuriga
(termiline polümerisatsioon, valget värvi), mida saab paigaldada mitteühilduvatele alustugedele.

Standard PIGMENTO variandi tagaküljel on õhuke läbipaistev kattekiht, mistõttu ei saa seda
paigaldada mitteühilduvale alustoele. 

 










ANTHRA ZINC kasutamisega tuleb olla ettevaatlik mereäärsetel objektidel, kuna õhus leiduv sool
(soolaudu, jne) muudab tsingi pinnaaspekti aastatega heledamaks. ANTHRA-ZINC on mõlemalt
poolt kaetud 1 mikroni paksuse läbipaistva orgaanilise kattekihiga.

Umicore soovitab:

–  Sama nurga all paigaldatud tsingi korral kasuta ühest ja samast partiist pärit materjali.

–  Paigalda paneelid samasuunaliselt.
 Paigaldamise valitud suund peab olema sama nurga all paigaldatud kogu materjali ulatuses.
 Suuna paremaks määramiseks on titaantsingi materjali kaitsekilele märgitud nooled.

–  Eemalda kõigilt paneelidelt kogu kaitsekile korraga, et kokkupuude keskkonnatingimustega
toimiks sama aja jooksul, vähendades seeläbi värvi erinevusi, mis tekivad siis, kui paatina moodustub
ühes sektsioonis kiiremini kui teises.
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4. SOOJUSPAISUMINE JA AHENEMINE

Paisumiskordajad:

 Pikisuunas 2,2 mm/m/°C

 

Paisumiskordajad (pikisuunas) võrreldes teiste metallidega 100° C temperatuurikõikumise korral

Metall Paisumiskordaja (mm/m/°C)

Roostevaba teras 1,02 kuni 1,65

Teras 1,2 kuni 1,4

Vask 1,7

Tsink 2,2

Plii 2,9



 Ristisuunas 1,6 mm/m/°C

Tsink kuumeneb päikese käes. QUARTZ ZINC maksimaalne pinnatemperatuur on 80°C ja
ANTHRA ZINC maksimaalne pinnatemperatuur on 90°C. Tsingi käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik.
Tsink võib saavutada maksimaalse pinnatemperatuuri otsese päikese käes ka siis, kui ümbritsev õhu
temperatuur on näiteks 20°C. 

5.TSINK JA TEISED TOOTED

Teatud materjalid võivad tsingiga kokkupuutel kahjustada tsingi välimust ja/või struktuuri terviklikkust.
Paljud neist materjalidest on oma olemuselt happelised, mis korrodeerivad tsingi paatinat.  

Kui tsink puutub elektrolüüdi (nt. vee) juuresolekul kokku vasega, siis põhjustab galvaaniline reaktsioon
tsingi korrodeerumist ning sellest tulenevalt tekib katuse või seina defekt. Igal juhul tuleb vältida äravoolu
vaskpinnalt tsinkpinnale. Metallide vahelise sarnase elektronide ülekande tõttu on soovitav vältida tsingi
kokkupuudet karastamata terasega, kuna see põhjustab tsingi korrodeerumist ja kvaliteedi halvenemist. 
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 mänd

 kuusk

 harilik mänd 

 pappel

 

lehis

 tamm 

 kastan 

 punane seeder

 ebatsuuga

 elupuu

Üldjuhul ei tohi lubada vee voolamist kõrgema potentsiaaliga metallilt madalama potentsiaaliga metallile. 

Metallid tuleb paigaldada alltoodud järjekorras (ülevalt alla): 

 Alumiinium

 Tsink 

 Galvalume - galvaanitud teras

 Plii 

 Vask 

Tsinki võib paigaldada lubjakivi kõrvale, kuid nt-ks paljudel Pariisi lubjakivist hoonetel on korruste vahel
tsingist kaitseplekid. Äravool lubjakivilt tsinkmaterjalile on vastuvõetav, kuid lõiketööde ajal tekkiv
lubjakivitolm ja kipsitolm võivad tsingiga vee juuresolekul reageerida ning moodustada pindmise
valge roostekihi.

Tsinkpind tuleb hoida lubjakivi- ja kipsitolmust puhtana. Kaitsmata tsink ei tohi tolmuga kokku puutuda.
Tsingi kaitsekile peab jääma tootele kuni ehitustööde lõppemiseni, ent tuleb seejärel eemaldada hiljemalt
60 päeva jooksul.  

 
 

A) Tooted, mille kokkupuude tsingiga on lubatud 

 Plii

 Alumiinium (värvitud, anooditud või puhas) 

 Galvalume, galvaanitud teras 

 Roostevaba teras

 Sobiv puit

B) Tooted, mille kokkupuude tsingiga ei ole lubatud 

 Vask

 Teras (galvaniseerimata) 

 Kipsitolm/ lubjakivitolm

 Sobimatu puit















































Inspiratsiooniks ja loominguliste ideede allikana saab tutvuda nii Eestis kui Euroopas valmis ehitatud
titaantsink katuse- ja fassaadilahenduste ning vihmavesüsteemidega VMZINC tootja kataloogidest.
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