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we give shape to steel

Marcegaglia is the leading industrial group 
worldwide in the steel processing sector,
with a yearly output of 5 million tons. 

After fi rst transformation,
within its controlled value chain
Marcegaglia develops the world’s widest 
range of customer tailored steel
semi-products and fi nished goods.



Steel coil processing is at the core
of Marcegaglia activities. 
The complete range of fi rst
transformation processes is carried
out within 50 facilities worldwide.  

Podstawą działalności fi rmy 
Marcegaglia jest przetwarzanie stali. 
W 50 zakładach produkcyjnych naszej 
grupy na całym świecie dokonujemy 
jej pełnego przetworzenia.



Marcegaglia stands among the steel market’s top 
independent players in the world.
A worldwide network of partnership agreements 
provides reliable supply of raw materials
of all grades to our facilities.

Marcegaglia jest jedną z najważniejszych, niezależnych 
grup przemysłowych w sektorze stalowym. 
Sieć ogólnoświatowych porozumień partnerskich, 
gwarantuje ciągłość dostaw stali na potrzeby 
naszych procesów produkcyjnych.
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Carbon steel products manufacturing process
Proces produkcyjny wyrobów ze stali węglowych
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The wide range of additional processing and special grades 
satisfi es the requirements of several industry sectors
with value added, highly customized solutions.
Szerokie możliwości dodatkowej obróbki oraz gatunki 
specjalne pozwalają na zaspakajanie potrzeb najróżniejszych 
sektorów produkcyjnych, stwarzając szerokie możliwości 
uzyskania indywidualnych rozwiązań.

Heat
treatments
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Straightening
and cutting

Prostowanie 
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Marcegaglia   5



STEEL
STAL

CARBON STEEL FLATS
WYROBY PŁASKIE ZE STALI WĘGLOWEJ

CARBON STEEL TUBES
RURY ZE STALI WĘGLOWEJ

COLD-DRAWN BARS
PRĘTY CIAGNIONE NA ZIMNO

STAINLESS STEEL
STAL NIERDZEWNA

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

available for download: www.marcegaglia.com
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CARBON STEEL FLATS
WYROBY PŁASKIE ZE STALI WĘGLOWEJ

05 PRE-PAINTED STEEL PRODUCTS, WYROBY PŁASKIE POWLEKANE

Pre-painted steel coils and strips, Blachy i taśmy powlekane w kręgach 

Pre-painted steel sheets, Blachy powlekane
82

84

71coils@marcegaglia.com

04 HEAVY PLATES, BLACHY GRUBE GORĄCOWALCOWANE 61lamieretreno@marcegaglia.com

02 STRIPS, TAŚMY

Pickled strips, single pass strips, Taśmy trawione, taśmy walcowane jednoprzebiegowo

Cold rolled strips, Taśmy zimnowalcowane 

Hot dip galvanized strips, Taśmy ocynkowane ogniowo

Oscillated wound coils, Płaskowniki zwijane w kręgach

30

34

36

38

25nastri@marcegaglia.com

01 COILS, BLACHY W KRĘGACH

Pickled coils, Blachy trawione w kręgach

Cold rolled coils, Blachy zimnowalcowane w kręgach

Hot dip galvanized coils, Blachy ocynkowane ogniowo w kręgach

14

16

20

09coils@marcegaglia.com

03 SHEETS, BLACHY

Black steel sheets, Blachy czarne

Pickled steel sheets, Blachy trawione

Steel sheets from cold rolled coils, Blachy cięte z kręgów walcowanych na zimno

Hot dip galvanized steel sheets, Blachy ocynkowane

Diamond patterned steel sheets, Blachy żeberkowe

Teardrop patterned steel sheets, Blachy łezkowe

46

48

50

54

56

57

43lamiere@marcegaglia.com
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New large processing plants
have been added to the Ravenna
complex, the main hub of Marcegaglia
carbon steel coil transformation
activities, increasing the overall capacity
and doubling the production
of hot dip galvanized and pre-painted steel.  

Uruchomienie nowych linii w zakładzie 
w Rawennie, głównym centrum Marcegaglii 
przetwarzającym taśmy stalowe w kręgach 
spowodowało wzrost ogólnych zdolności 
produkcyjnych fi rmy oraz podwojenie 
wolumenu produkcji wyrobów 
ocynkowanych i powlekanych. 
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Coils
pickled, cold rolled, galvanized

Blachy 
w kręgach trawione, walcowane na zimno, ocynkowane
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Steel for packaging
Wyroby stalowe do produkcji opakowań

Steel for the construction industry
Wyroby stalowe dla sektora budowlanego

Steel for electric motors
Wyroby stalowe do silników elektrycznych

Applications for carbon steel hot rolled,
cold rolled and galvanized coils include several
engineering and machinery industry sectors,
but also packaging, construction, furniture,
household appliances, heating and ventilation.

Blachy w kręgach zimnowalcowane oraz 
ocynkowane są wykorzystywane w wielu branżach 
takich jak m.in. budownictwo, przemysł maszynowy, 
produkcja opakowań, meblarstwo, AGD, technika 
grzewcza i sanitarna.

Typical applications
Przykłady zastosowań
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Steel for household appliances and furniture
Wyroby stalowe do produkcji sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz dla przemysłu meblarskiego 

Steel for agricultural equipment
Wyroby stalowe stosowane w rolnictwie

Steel for sections and tubes
Wyroby stalowe do produkcji kształtowników i rur

Steel for heating and plumbing systems
Wyroby stalowe stosowane w technice grzewczej, 
sanitarnej oraz w wentylacji
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Marcegaglia has established
steel processing hubs and service
centers around the globe to better
serve the major manufacturing
districts of the automobile
and commercial vehicle industry.
Specifi c steel grades and tolerances
are implemented to supply the automotive sector.  

Marcegaglia strategicznie rozlokowała swoje 
zakłady produkcyjne oraz centra serwisowe, tak, 
aby jak najlepiej obsługiwać główne regiony 
produkcyjne przemysłu samochodów osobowych 
i przemysłowych, dbając jednocześnie o jakość i 
spełniając wysokie parametry techniczne tej branży. 

Steel for automotive applications
Wyroby stalowe stosowane w sektorze samochodowym

United States

Brazil
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Poland Russia

Italy

China
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Pickled coils
Blachy trawione w kręgach

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500

1.20 ÷ 1.49 • • •

1.50 ÷ 1.79 • • •

1.80 ÷ 1.99 • • •

2.00 ÷ 2.49 • • •

2.50 ÷ 2.99 • • •

3.00 ÷ 3.49 • • •

3.50 ÷ 3.99 • • •

4.00 ÷ 4.99 • • •

5.00 ÷ 6.00 • • •

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10025-2 Non-alloy structural steels
Blachy ze stali strukturalnych niestopowych

S185
S235JR up to J2 (*)
S275JR up to J2 (*)
S355JR up to K2 (*)

EN 10025-5 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance 
Blachy ze stali strukturalnych o podwyższonej odporności 
na korozję atmosferyczną

S355J0WP

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold forming
Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do kształtowania na zimno

S315MC up to S600MC
(other grades upon request)
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming 
Blachy ze stali niskowęglowych, walcowane na gorąco, 
do kształtowania na zimno 

DD11 up to DD14 
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie oferujemy również inne gatunki stali, niż o wyżej wymienionych właściwościach lub gatunki 
wg wymagań klienta, w tym fi rm motoryzacyjnych. 

 (*) CE marking available - Posiadamy znak CE

Supply conditions - Warunki dostawy

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według norm EN 10051 (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami
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3 pickling lines

3,500,000 t/y
manufacturing capacity

product: pickled coil

thickness: 1.20/6.00 mm

width: 900/1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

max inside diameter: 610 mm

product type: dry or oil pickled,
 potentially trimmed
 and/or skinpassed
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Cold rolled coils 
Blachy zimnowalcowane w kręgach

Supply conditions - Warunki dostawy

- Tolerances according to EN 10131 for width ≥ 600 mm (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według normy EN 10131 w przypadku szerokości ≥ 600 mm (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Surface protection: dry or oil pickled (0.5 to 2 g/m2 each side) Zabezpieczenie powierzchni: sucha lub oliwiona (od 0,5 do 2 g/m2 na każdą stronę)

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500 1530

0.25 ÷ 0.30 • •

0.30 ÷ 0.34 • •

0.35 ÷ 0.39 • •

0.40 ÷ 0.49 • • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.69 • • • •

0.70 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.89 • • • •

0.90 ÷ 0.99 • • • •

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500 1530

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.29 • • • •

1.30 ÷ 1.39 • • • •

1.40 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.69 • • • •

1.70 ÷ 2.10 • • • •

2.11 ÷ 2.39 • • • •

2.40 ÷ 2.50 • • • •

2.51 ÷ 3.00 • • • •

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10130 Cold rolled low carbon steel fl at products for cold forming
Blachy zimnowalcowane, ze stali niskowęglowej, 
do wytłaczania lub gięcia na zimno

DC01, DC03, DC04,
DC05, DC06

EN 10268 Cold rolled steel fl at products with high yield strength
for cold forming
Blachy zimnowalcowane, ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
do formowania na zimno

HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, 
HC420LA, HC180Y, HC220Y, HC260Y

EN 10341 Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and 
strip delivered in the semi-processed state
Taśmy i blachy transformatorowe ze stali stopowych oraz niesto-
powych, walcowane na zimno i dostarczone w formie półproduktu

M660-50K, M890-50K, M800-65K M1000-
65K, M1050-50K, M1200-65K, M340-50K, 
M390-50K, M390-65K, M450-50K, M450-
65K, M520-65K, M560-50K, M630-65K

Marcegaglia standard Cold rolled electrical steel for high performance shearing 
Blachy zimnowalcowane miękkie do zastosowań magnetycznych

DC01LC-P (STP 0032)

UNI 7958 Structural steels Blachy ze stali konstrukcyjnych FE360

Marcegaglia standard Steel for radiators Blachy na urządzenia grzejne RAD-1 (STP 0044)
RAD-2 (STP 0108)

Marcegaglia standard Steel for the furniture industry 
Blachy dla przemysłu meblarskiego 

DC01-TM (STP0057)
DC35-TM (STP0069)

Marcegaglia standard Steel for drum packaging 
Blachy do produkcji opakowań

FUS-M (STP 0055)
FUS-M2 (STP 0107)
FUS-F (STP 0056)

Marcegaglia standard Full Hard steels
Blachy surowe Full Hard

Full hard steel grades are available 
for specifi c galvanizing requirements
Dostępne są różne gatunki w stanie surowym 
do specjalnych zastosowań cynkowniczych.

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.
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8 cold rolling lines

2,500,000 t/y
manufacturing capacity

product: cold rolled coil

thickness: 0.25/3.0 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

max inside diameter: 508 or 610 mm

product type: full hard
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75 annealing furnaces

1,200,000 t/y
manufacturing capacity

product: annealed coil

width: up to 1530 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

The static annealing and skinpass lines linked 
to Marcegaglia cold rolling lines ensure 
the highest consistency level of mechanical 
and magnetic properties of rolled steels, also 
providing improved surface qualities, to meet 
the requirements of subsequent reworking.

Urządzenia do wyżarzania i walcowania 
wykańczającego w powiązaniu z linią walcowania 
na zimno zapewniają maksymalną jednorodność 
właściwości mechanicznych i magnetycznych 
przetwarzanej stali, jak również poprawiają jakość 
powierzchni do dalszego przerobu.    
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SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130
Stan powierzchni zgodnie z EN 10130

SURFACE
APPEARANCE
RODZAJE 
POWIERZCHNI

A (standard) (normalna)

B (improved) (ulepszona)

SURFACE
FINISH
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

r rough chropowata   > 1,6 μm
m normal normalna    0,6÷1,9 μm
g semi-bright półmat    ≤ 0,9 μm
b bright błyszcząca    ≤ 0,4 μm

6 skinpassing lines

1,200,000 t/y
manufacturing capacity

product: skinpassed coil

width: up to 1530 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

product type: cold rolled
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5 hot dip galvanizing lines

2,000,000 t/y
manufacturing capacity

product: galvanized coil

thickness: up to 4.00 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

max inside diameter: 508 or 610 mm

surface fi nish: normal, minimized, skinpassed spangle

Hot dip galvanized coils
Blachy w kręgach ocynkowane ogniowo

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1350 1530

0.25 ÷ 0.29 • •

0.30 ÷ 0.34 • •

0.35 ÷ 0.39 • • •

0.40 ÷ 0.49 • • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.69 • • • •

0.70 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.89 • • • •

0.90 ÷ 0.99 • • • •

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.29 • • • •

1.30 ÷ 1.39 • • • •

1.40 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.69 • • • •

1.70 ÷ 2.10 • • • •

2.11 ÷ 2.39 • • • •

2.40 ÷ 3.00 • • • •

3.00 ÷ 4.00 • • • •
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Supply conditions - Warunki dostawy

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według norm EN 10143 (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

TECHNICAL CHARACTERISTICS Dane techniczne

COATING
POWŁOKA

Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product
(total of two sides)
Grubość powłoki cynku podana jest w gramach na jeden metr kwadratowy produktu 
(łącznie po obu stronach)

Z50 up to Z600 g/m2

SURFACE
FINISHES
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

Standard fi nish for industrial use 
Wykończenie standardowe dla przemysłu

Skinpassed surface 
Powierzchnia kwiatu wygładzona przez walcowanie wykańczające skinpass

Smooth cylinder skinpass Walcowanie końcowe wybłyszczające

Double smooth cylinder skinpass Podwójne walcowanie za pomocą walców polerujących

Highest standard of fi nish Najwyższa jakość (brak wad)

A (normal appearance) 
      (standardowa)

B (improved surface) (ulepszona)

B1 (smooth) (normalna)

B2 (bright) (błyszcząca) 

C (superior) (wyższa)

SURFACE
APPEARANCES
STAN
POWIERZCHNI

Normal spangle Kwiat normalny
Reduced spangle Kwiat pomniejszony

N
M

SURFACE
TREATMENTS
OBRÓBKA
POWIERZCHNIOWA

Surface protection from oxidation, with improved suitability
for plastic deformation.
Obróbka zabezpieczająca powierzchnię przed utlenianiem, materiał 
o podwyższonej plastyczności 

Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating fi lm.
Only trivalent chromium is employed.
Pasywacja na bazie chromu trójwartościowego.

Transparent or semi-transparent organic coating with special protective,
lubricant and antifi ngerprint properties. 
Przezroczysta lub pigmentowana (półprzezroczysta) powłoka organiczna o właściwościach 
ochronnych i smarujących nie pozostawiająca odcisków palców. 

Oiling
Oliwienie

Chromating
Chromianowanie

Ecorsteel®
Nie pozostawia odcisków 
palców - technologia Ecorsteel®

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10346 Steel fl at products for cold forming
Blachy ze stali do wytłaczania lub gięcia na zimno

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10346 Structural steels
Blachy ze stali strukturalnych

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, 
S280GD-DM*, S320GD, S350GD

Marcegaglia standard Structural steels for construction
Blachy ze stali strukturalnych do zastosowań w budownictwie 

S390GD (STP 0074)
S450GD (STP 0111)

EN 10346 High yield strength steels for cold forming
Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
do formowania na zimno

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, 
HX420LAD, HX220YD, HX260YD

EN 10346 Dual phase steels
Stal dual phase

DP600, DP800, DP1000
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

ASTM A653 Hot dip zinc-coated steel
Blachy cynkowane ogniowo 

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.

(*) According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction"
 Zgodnie z Dekretem Ministra z dnia 14.01.2008 r. w sprawie "Norm technicznych w budownictwie” we Włoszech
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Standard packaging
Przykłady standardowych opakowań

R
S0

R
S1

R
S2

R
S3

R
S4

R
S5

R
S6

Circumferential straps
Taśmy stalowe obwodowe • • • • • • •
Radial straps 120°
Taśmy stalowe radialne o 120° • • • • • •
External metallic corner
Kątownik metalowy na zewnątrz • • • • •
Internal metallic corner
Kątownik metalowy wewnątrz • • • • •
Circumferential straps
over corner protections
Taśmy stalowe na obwodzie 
kątowników zewnętrznych

• • • • •

Metallic side protection
Pierścień kołowy metalowy • • •
Poly-coated paper
Papier wzmocniony powlekany • • •
Cardboard inner protection
Tekturowy rdzeń wewnętrzny •

(winter)
•

Outer metal sheet
and two straps
Zewnętrzny arkusz metalowy 
i dwie taśmy stalowe

•
Complete metallic 
protection of Inner surface
Metalowy kątownik wewnętrzny 
do osłony otworu

•

RS0

RS2 / 3 / 6 RS4 / 5

NON-STANDARD 
PACKAGING IS
DEVELOPED
ACCORDING TO 
CUSTOMER REQUEST

OPAKOWANIA 
SPECJALNE SĄ 
WYKONYWANE 
W OPARCIU O
UZGODNIENIA 
Z KLIENTEM

RS1
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Hot rolled, cold rolled and
galvanized steel strips by Marcegaglia 
can match the most diverse
requirements of target industries
in terms of steel grades, width,
thickness, tolerances and surface fi nish.  

Asortyment taśm gorąco- i 
zimnowalcowanych oraz ocynkowanych 
produkowany przez grupę Marcegaglia 
spełnia wymogi jakościowe i wymiarowe 
odnośnie zawężonych tolerancji 
jak również wysokie wymagania 
odnośnie stanu powierzchni 
w wielu sektorach przemysłu.
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Strips
pickled, cold rolled, galvanized

Taśmy 
trawione, walcowane na zimno, ocynkowane
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1,260,000 t/y
manufacturing capacity

product: strips

thickness: 0.20/12 mm

width: 8/1530 mm

product type: pickled, cold rolled,
 hot dip galvanized

The manufacturing capacity and logistic features 
of Marcegaglia service centers worldwide
allow maximum production fl exibility
of steel strip cold rolling and slitting. 

Moce produkcyjne grupy oraz logistyka 
jej centrów serwisowych na świecie zapewiają 
ogromną elastyczność produkcyjną procesów 
walcowania i cięcia taśm. 
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Steel for automotive applications and electric motors
Wyroby stalowe dla przemysłu samochodowego

A highly-customized range of steels 
is engineered according to automotive 

manufacturing standards, including 
galvanized or cold rolled high strength 

low alloy materials and high carbon alloys. 

Tolerancje i stal specjalna spełniająca 
wymogi branży samochodowej, 

jak na przykład materiały cynkowane 
mikrostopowe lub walcowane 

na zimno i stal wysokowęglowa

Typical applications
Przykłady zastosowań
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Steel for household appliances
Stal do sprzętu AGD

Steel for fi ne blanking
Stal do wykrawania precyzyjnego

Steel for lamination
Stal do walcowania

Steel for shelving and furniture
Wyroby stalowe do produkcji regałów i mebli metalowych

Typical applications
Przykłady zastosowań
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Steel for radiators
Stal do grzejników

Steel for industrial applications
Stal do innych zastosowań przemysłowych

Marcegaglia steel strip specialties encompass, 
in addition to deep drawing grades, 
semi-processed magnetic steels 
and extra-smooth surface galvanized material 
for several specifi c industrial uses, 
including now fi ne blanking. 

Gama specjalnych taśm Marcegaglia obejmuje, 
oprócz wysokiej jakości materiałów do ciągnienia 
głębokiego, także stal magnetyczną półobrobioną 
i materiały cynkowane o gładkiej błyszczącej 
powierzchni, które znajdują specjalne zastosowania 
w przemyśle, łącznie z wykrawaniem precyzyjnym.

Steel for electrical control boards
Stal do elektrycznych tablic kontrolnych
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Pickled strips, 
single pass 
strips
Taśmy trawione, 
taśmy walcowane 
jednoprzebiegowo

Supply conditions - Warunki dostawy

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według norm EN 10051 (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10025-2 Non-alloy structural steels
Taśmy ze stali strukturalnych niestopowych

S185
S235JR up to J2 (*)
S275JR up to J2 (*)
S355JR up to K2 (*)

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold forming
Stale o podwyższonej wytrzymałości do kształtowania na zimno

S315MC up to S500MC
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold forming 
with single pass cold rolling for improved tolerances
Stal o wysokiej plastyczności do walcowania na zimno, 
ocynkowana, o specjalnych tolerancjach

S355MC up to S600MC
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming 
Taśmy ze stali niskowęglowych, walcowane na gorąco, 
do kształtowania na zimno 

DD11 up to DD14 
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie oferujemy również inne gatunki stali niż o wyżej wymienionych właściwościach lub gatunki 
wg wymagań klienta, w tym fi rm motoryzacyjnych. 

 (*) CE marking available - Posiadamy znak CE

Product range Asortyment wyrobów

Min. thickness (mm) / grubość min. 1.20

Max. thickness (mm) / grubość maks. 12

Min. width (mm) / szerokość min. 8

Max. width (mm) / szerokość maks. 1530
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SPECIAL
TOLERANCES
UPON REQUEST

INNE 
TOLERANCJE NA 
ŻYCZENIE KLIENTA
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Cold rolled strips
Taśmy walcowane na zimno

Supply conditions - Warunki dostawy

- Tolerances according to EN 10140 (for EN 10139, EN 10268 width ≤ 600 mm, EN 10132-2, -3, -4),
 EN 10131 (for EN 10268 width > 600 mm, EN 10130), EN 10341.
  Tolerancje według EN 10140 (dla EN 10139, EN 10268 szerokości ≤ 600 mm, EN 10132-2, -3, -4),
  EN 10131 (dla EN 10268 szerokość > 600 mm, EN 10130), EN 10341. 

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

Product range Asortyment wyrobów

Min. thickness (mm) / grubość min. 0.20

Max. thickness (mm) / grubość maks. 4

Min. width (mm) / szerokość min. 8

Max. width (mm) / szerokość maks. 1530
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MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10139 Cold rolled uncoated mild steel narrow strip
for cold forming
Wąskie taśmy nie powlekane, walcowane na zimno, 
ze stali miękkiej, do formowania na zimno

DC01 LC/C290÷690
DC03 LC/C290÷590
DC04 LC/C290÷590
DC05, DC06

EN 10341 Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet 
and strip delivered in the semi-processed state
Taśmy transformatorowe ze stali stopowych oraz niestopowych, 
walcowane na zimno i dostarczone w formie półproduktu

M340-50K, M390-50K, M450-50K, M560-
50K, M660-50K, M890-50K, M1050-50K, 
M390-65K, M450-65K, M520-65K, M630-65K, 
M800-65K, M1000-65K, M1200-65K

EN 10268 Cold rolled steel fl at products with high yield strength 
for cold forming
Taśmy zimnowalcowane, ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
do formowania na zimno

HC220P, HC260P,
HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, 
HC420LA, H500LA-MM, HC180YD, 
HC220YD, HC260YD

EN 10132-2 Case hardening steel (cold rolled narrow steel strip
for heat treatment)
Taśmy ze stali do nawęglania do dalszej obróbki termicznej

C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3

EN 10132-3 Steels for quenching and tempering
(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)
Taśmy ze stali ulepszanych cieplnie (wąskie taśmy ze stali 
walcowanej na zimno do dalszej obróbki termicznej)

C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, C50E, C55E, 
C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4

EN 10132-4 Spring steel and other applications
(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)
Taśmy ze stali sprężynowej i do innych zastosowań (wąskie taśmy 
ze stali walcowanej na zimno do dalszej obróbki termicznej)

C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, 
C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 80CrV2, 
75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 58CrV4

EN 10130 Cold rolled low carbon steel fl at products
for cold forming
Taśmy zimnowalcowane, ze stali niskowęglowej, 
do wytłaczania lub gięcia na zimno

DC01, DC03, DC04,
DC05, DC06

Marcegaglia standard STP 0032 Cold rolled electrical steel for high performance
shearing 
Taśmy zimnowalcowane miękkie do zastosowań magnetycznych.

DC01LC-P

UNI 7958 Structural steels 
Taśmy ze stali strukturalnych

FE360

Marcegaglia standard STP 0044 Steel for radiators 
Taśmy ze stali na urządzenia grzejne

RAD-1

Marcegaglia standard Full Hard steel
Taśmy surowe Full Hard

Full hard steel grades are available 
for specifi c galvanizing requirements
Dostępne są różne gatunki w stanie surowym 
do specjalnych zastosowań cynkowniczych.

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10139
Stan powierzchni zgodnie z EN 10139

SURFACE
APPEARANCE
STAN 
POWIERZCHNI

MA (standard) (normalna)

MB (improved) (ulepszona)

MC (superior) (podwyższony standard)

SURFACE
FINISH
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

RR rough chropowata    > 1,6 μm
RM normal normalna    0,6÷1,9 μm
RC improved mikroporowata    ≤ 0,9 μm
RL semi-bright półmat    ≤ 0,4 μm
RN bright błyszcząca    ≤ 0,2 μm

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130
Stan powierzchni zgodnie z normą EN 10130

SURFACE
APPEARANCE
STAN 
POWIERZCHNI

A (standard) (normalna)

B (improved) (ulepszona)

SURFACE
FINISH
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

r    rough chropowata    > 1,6 μm
m normal normalna    0,6÷1,9 μm
g semi-bright półmat    ≤ 0,9 μm
b bright błyszcząca    ≤ 0,4 μm
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THICKNESS TOLERANCES FOR NOMINAL WIDTH Tolerancja grubości dla szerokości nominalnej

nominal thickness <125 ≥125 e <600

> ≤ A B C A B C

0,10 ±0,008 ±0,006 ±0,004 ±0,010 ±0,008 ±0,005

0,10 0,15 ±0,010 ±0,008 ±0,005 ±0,015 ±0,012 ±0,010

0,15 0,25 ±0,015 ±0,012 ±0,008 ±0,020 ±0,015 ±0,010

0,25 0,40 ±0,020 ±0,015 ±0,010 ±0,025 ±0,020 ±0,012

0,40 0,60 ±0,025 ±0,020 ±0,012 ±0,030 ±0,025 ±0,015

0,60 1,00 ±0,030 ±0,025 ±0,015 ±0,035 ±0,030 ±0,020

1,00 1,50 ±0,035 ±0,030 ±0,020 ±0,040 ±0,035 ±0,025

1,50 2,50 ±0,045 ±0,035 ±0,025 ±0,050 ±0,040 ±0,030

2,50 4,00 ±0,050 ±0,045 ±0,030 ±0,060 ±0,050 ±0,035

4,00 6,00 ±0,060 ±0,050 ±0,035 ±0,070 ±0,055 ±0,040

6,00 8,00 ±0,075 ±0,060 ±0,040 ±0,085 ±0,065 ±0,045

8,00 10,00 ±0,090 ±0,070 ±0,045 ±0,100 ±0,075 ±0,050

WIDTH TOLERANCES Tolerancja szerokości

nominal thickness <125 ≥125 e <250 ≥250 e <600

> ≤ A B A B A B

0,60 ±0,15 ±0,10 ±0,20 ±0,13 ±0,25 ±0,18

0,60 1,50 ±0,20 ±0,13 ±0,25 ±0,18 ±0,30 ±0,20

1,50 2,50 ±0,25 ±0,18 ±0,30 ±0,20 ±0,35 ±0,25

2,50 4,00 ±0,30 ±0,20 ±0,35 ±0,25 ±0,40 ±0,30

4,00 6,00 ±0,35 ±0,25 ±0,40 ±0,30 ±0,45 ±0,35

6,00 8,00 ±0,45 ±0,50 ±0,55

8,00 10,00 ±0,50 ±0,55 ±0,60
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Hot dip galvanized strips
Taśmy cynkowane ogniowo

Product range Asortyment wyrobów

Min. thickness (mm) / grubość min. 0.25

Max. thickness (mm) / grubość maks. 4

Min. width (mm) / szerokość min. 8

Max. width (mm) / szerokość maks. 1530

Supply conditions - Warunki dostawy

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według norm EN 10143 (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10346 Steel fl at products for cold forming
Tasmy ze stali do wytłaczania lub gięcia na zimno

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D
(other grades upon request) (inne gatunki do uzgodnienia)

EN 10346 Structural steels
Taśmy ze stali strukturalnych

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, 
S280GD-DM*, S320GD, S350GD

Marcegaglia standard
STP 0074

Structural steels for construction
Taśmy ze stali strukturalnych do zastosowań w budownictwie 

S390GD

EN 10346 High yield strength steels for cold forming
Stale o podwyższonej plastyczności do kształtowania na zimno

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, 
HX420LAD,

EN 10346 Dual phase steels
Stal dual phase

DP600, DP800, DP1000
(other grades upon request) (inne gatunki do uzgodnienia)

ASTM A653 Hot dip zinc-coated steel
Taśmy ze stali ocynkowanej ogniowo

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.

(*) According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction"
 Zgodnie z Dekretem Ministra z dnia 14.01.2008 r. w sprawie "Norm technicznych w budownictwie” we Włoszech
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TECHNICAL CHARACTERISTICS Dane techniczne

COVERING
POWŁOKA

Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product
(total of two sides).
Grubość powłoki podana jest w gramach cynku na jeden metr kwadratowy produktu (łącznie po 
obu stronach)

Z50 up to Z600 g/m2

SURFACE
FINISHES
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

Standard fi nish for industrial use 
Wykończenie standardowe dla przemysłu

Skinpassed surface Powierzchnia kwiatu wygładzona przez walcowanie wykańczające skinpass

Smooth cylinder skinpass Walcowanie końcowe wybłyszczające

Double smooth cylinder skinpass 
Podwójne walcowanie za pomocą walców polerujących

Highest standard of fi nish Najwyższa jakość (brak wad)

A (normal appearance) 
     (standardowa)

B (improved surface) (ulepszone)

B1 (smooth) (normalna)

B2 (bright) (błyszcząca) 

C (superior) (wyższa)

SURFACE
APPEARANCES
STAN
POWIERZCHNI

Normal spangle Kwiat normalny
Reduced spangle Kwiat pomniejszony

N
M

SURFACE
TREATMENTS
OBRÓBKA 
POWIERZCHNI

Surface protection from oxidation, with improved suitability
for plastic deformation.
Obróbka zabezpieczająca powierzchnię przed utlenianiem, 
materiał o podwyższonej plastyczności 

Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating fi lm.
Only trivalent chromium is employed.
Pasywacja na bazie chromu trójwartościowego

Transparent or semi-transparent organic coating with special protective,
lubricant and antifi ngerprint properties. 
Available for thicknesses up to 1.4 mm.
Przezroczysta lub pigmentowana (półprzezroczysta) powłoka organiczna o właściwościach 
ochronnych i smarujących nie pozostawiająca odcisków palców. Dostępna do grubości 1,4 mm.

Oiling
Oliwienie

Chromating
Chromianowanie

Ecorsteel®
Nie pozostawia odcisków 
palców - technologia Ecorsteel®

MORE ZINC LAYER 
OPTIONS, NEW 
STEEL GRADES

WIĘKSZY WYBÓR 
GRUBOŚCI POWŁOK, 
NOWA JAKOŚĆ STALI
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Oscillated wound coils
Płaskowniki zwijane w kręgach

Product range Asortyment wyrobów

Min. thickness (mm) / grubość min. 1.2

Max. thickness (mm) / grubość maks. 6

Min. width (mm) / szerokość min. 6

Max. width (mm) / szerokość maks. 60

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10139 Cold rolled uncoated mild steel narrow strip 
for cold forming
Wąskie taśmy nie powlekane, walcowane na zimno, 
ze stali miękkiej, do formowania na zimno

DC01 LC/C290÷690
DC03 LC/C290÷590
DC04 LC/C290÷590
DC05, DC06

EN 10132-2 Case hardening steel (cold rolled narrow steel strip
for heat treatment)
Stal do nawęglania (taśmy walcowane na zimno przeznaczone 
do obróbki na gorąco)

C10E, C15E, 16MnCr5, 
17Cr3

EN 10132-3 Steels for quenching and tempering
(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)
Stal do hartowania (taśmy walcowane na zimno przeznaczone 
do obróbki na gorąco)

C22E, C30E, C35E, C40E, 
C45E, C50E, C55E, 
C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 
34CrMo4, 42CrMo4

EN 10132-4 Spring steel and other applications
(cold rolled narrow steel strip for heat treatment)
Stal sprężynowa i do innych zastosowań (taśmy walcowane 
na zimno przeznaczone do obróbki na gorąco)

C55S, C60S, C67S, C75S, 
C85S, C90S, C100S, 
C125S, 48Si7, 56Si7, 
51CrV4, 80CrV2, 75Ni8, 
125Cr2, 102Cr6, 58CrV4
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Supply conditions - Warunki dostawy

- Coils or bars with minimum length 3000 mm and maximum length 6000 mm Kręgi lub płaskowniki o długości minimalnej 3.000 mm i maksymalnej 6.000 mm

- Dimensional tolerances according to Marcegaglia standards Tolerancje wymiarowe wg normy Marcegaglii

Round-edged fl at made from pickled, cold-rolled and hot-rolled strips Wyroby płaskie o zaokrąglonych krawędziach, 
z taśm zimno- i gorącowalcowanych trawionych i wygładzanych

width
thickness

1,2 1,5 1,8 2 2,5 3 3,5 4 5 6

L mm weight kg/m

6 0,06 0,07 0,08 0,09

8 0,07 0,10 0,12 0,15 0,16 0,19

10 0,10 0,12 0,14 0,16 0,20 0,24 0,28 0,32

12 0,12 0,14 0,17 0,19 0,24 0,29 0,34 0,38

13 0,13 0,16 0,18 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42

14 0,14 0,17 0,20 0,22 0,28 0,34 0,39 0,45

15 0,15 0,18 0,22 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,58

16 0,16 0,19 0,23 0,26 0,32 0,38 0,45 0,51 0,62

18 0,17 0,22 0,26 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,70

19 0,18 0,23 0,27 0,30 0,38 0,46 0,53 0,61 0,74

20 0,19 0,24 0,29 0,32 0,40 0,48 0,56 0,64 0,78 0,94

22 0,21 0,26 0,32 0,35 0,44 0,53 0,62 0,70 0,86 1,03

24 0,23 0,29 0,34 0,38 0,48 0,57 0,67 0,77 0,94 1,12

25 0,24 0,30 0,36 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,97 1,17

26 0,25 0,31 0,37 0,42 0,52 0,62 0,73 0,83 1,01 1,22

28 0,27 0,34 0,40 0,45 0,56 0,67 0,78 0,89 1,09 1,31

30 0,29 0,36 0,43 0,48 0,60 0,72 0,84 0,96 1,17 1,40

32 0,31 0,38 0,46 0,51 0,64 0,77 0,90 1,02 1,25 1,50

34 0,33 0,41 0,49 0,54 0,68 0,82 0,95 1,09 1,33 1,59

36 0,35 0,43 0,51 0,58 0,72 0,86 1,01 1,14 1,40 1,68

38 0,36 0,46 0,55 0,61 0,76 0,90 1,06 1,22 1,48 1,78

40 0,38 0,48 0,58 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,56 1,87

50 0,60 0,72 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,95 2,34

60 0,70 0,84 0,94 1,17 1,40 1,64 1,87 2,34 2,81

Sharp edge 
Krawędź ostra

Round edge
Krawędź zaokrąglona
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Eye-to-side
Otwór, oś pozioma •
Eye-to-side cradle
Siodło, oś pozioma •
Eye-to-sky pallet
Paleta z nóżkami i osiami • •
Wood pieces
Opakowanie na 2 drewnach • •
Pallet 8x8
Paleta 8x8 •
20-mm spacers
Przekładki 20 mm (1) (1) (1)

40-mm spacers
Przekładki 40 mm (2) (2) (2)

80-mm spacers
Przekładki 80 mm (3) (3)

Plastic protection for wood pieces
Folia oddzielająca elementy drewniane (4) (1) (3) (4) (1)

Plastic fi lm
Folia (5) (2) (4) (5) (2)

Bitumen
and poly-coated paper
Papier smołowany
i wzmocniony powlekany

(C) (C) (6) (3) (5) (6) (3)

Metal box
Skrzynia metalowa (M) (M)

BN1 / C 

BN6 / 1-2-3-4-5

BN3 / 1-2-3-4-5-6

BN8 / 1-2-3

BN2 / C / M

BN7 / 1-2-3-4-5-6

BN4 / 1-2-3

Standard packaging
Przykłady standardowych opakowań

BN1M
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NON-STANDARD 
PACKAGING IS
DEVELOPED
ACCORDING TO 
CUSTOMER REQUEST

INNE TYPY 
OPAKOWAŃ
MOIGĄ BYĆ 
DOSTARCZONE PO 
UZGODNIENIU.
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The new cut-to-length lines,
dedicated to high yield strength steel 
materials, represent the state
of the art among recent investments
by Marcegaglia in its service centers
including Italy, Brazil and Poland.

Nowe linie do prostowania blach 
o podwyższonej plastyczności są 
w stanie dokonywać obróbki na 
najwyższym poziomie, każda z nich, 
we Włoszech, Brazylii i Polsce, należy 
do najnowszych inwestycji grupy.
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Steel sheets
from black, pickled,
cold rolled and galvanized coils,
diamond and teardrop

Blachy 
czarne cięte z kręgów, trawione, 
walcowane na zimno ocynkowane; 
blachy żeberkowe i łezkowe
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25 cut-to-length lines

850,000 t/y
manufacturing capacity

product: steel sheets

thickness: 0.25/20 mm

width max: 2000 mm max width

product type: black, pickled, cold rolled,
 hot dip galvanized, diamond   
 and teardrop patterned

Construction equipment, street furniture,
shelving systems, household appliances,
engineering and automotive are among
the sectors of application for the range
of Marcegaglia carbon steel sheets.

Sprzęt budowlany, infrastruktura miejska, systemy 
magazynowe, sprzęt gospodarstwa domowego, 
przemysł mechaniczny i motoryzacyjny to tylko 
nieliczne z gałęzi, w których znajdują zastosowanie 
blachy produkowane przez Marcegaglię.
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Steel for construction
Blachy dla sektora budowlanego

Steel for shelving and furniture
Blachy do produkcji regałów i mebli metalowych

Steel for mechanical and automotive applications
Blachy ze stali stosowanej w przemyśle mechanicznym i samochodowym

Steel for household appliances
Blachy do produkcji sprzętu gospodarstwa domowego

Typical applications
Przykłady zastosowań
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Black steel sheets
Blachy czarne

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10025-2 Non-alloy structural steels
Blachy ze stali niestopowej strukturalnej

S185
S235JR up to J2 (*)
S275JR up to J2 (*)
S355JR up to K2 (*)

EN 10025-5 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance 
Blachy ze stali strukturalnej o podwyższonej odporności 
na korozję atmosferyczną

S355J0WP, S355J0W

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold forming
Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno

S315MC up to S550MC
(other grades upon request)
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming 
Blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na gorąco, 

przeznaczone do dalszej obróbki na zimno

DD11 up to DD14 
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

 (*) CE marking available - Posiadamy znak CE

Supply conditions - Warunki dostawy

- Dimensional tolerances according to EN 10051
  Tolerancje wymiarowe zgodnie z EN 10051

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500 1800 2000

1.5 • • •

2 • • •

2.5 • • •

3 • • • • •

4 • • • • •

5 • • • • •

6 • • • • •

7 • • • • •

8 • • • • •

10 • • • • •

12 • • • • •

15 • • • • •

20 • • • • •

Feasible length
Osiągalna długość
200 ÷ 16000 mm
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Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000
1500x6000
1800x6000
2000x6000

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • • •

4 • • • •

5 • • • •

6 • • • •

7 • • • •

8 • • • •

10 • • • •

12 • • • •

15 • • • •
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Pickled steel sheets
Blachy trawione

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10025-2 Non-alloy structural steels
Blachy ze stali niestopowej strukturalnej

S185
S235JR up to J2 (*)
S275JR up to J2 (*)
S355JR up to K2 (*)

EN 10149-2 Hot-rolled high yield strength steels for cold forming
Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości do formowania na zimno

S315MC up to S550MC
(other grades upon request)
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10111 Hot rolled low carbon steels for cold forming 
Blachy ze stali niskowęglowej, walcowanej na gorąco, 
przeznaczonej do dalszej obróbki na zimno

DD11 up to DD14 
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.

 (*) CE marking available - Posiadamy znak CE

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500

1.5 • • •

2 • • •

2.5 • • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

7 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

15 • • •

Feasible length
Osiągalna długość
200 ÷ 16000 mm

Supply conditions - Warunki dostawy

- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według norm EN 10051 (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami
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Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

7 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

15 • • •
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Steel sheets from cold rolled coils
Blachy cięte z kręgów walcowanych na zimno

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500

0,35 • •

0,4 • •

0,5 • • •

0,6 • • •

0,8 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • •

Feasible length
Osiągalna długość
200 ÷ 12000 mm

Supply conditions - Warunki dostawy

- Tolerances according to EN 10131 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według normy EN 10131  (i innych międzynarodowych odpowiedników tej normy)

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami
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Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000

0,4 • •

0,5 • •

0,6 • • •

0,7 • • •

0,8 • • •

0,9 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2,0 • • •

2,5 • • •

3,0 • • •

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10139 Cold rolled uncoated mild steel narrow strip 
for cold forming
Wąskie taśmy nie powlekane, walcowane na zimno, ze stali miękkiej, 
do formowania na zimno

DC01 LC/C290÷690
DC03 LC/C290÷590
DC04 LC/C290÷590
DC05, DC06

EN 10268 Cold rolled steel fl at products 
with high yield strength for cold forming
Blachy walcowane na zimno o podwyższonej wytrzymałości
do dalszej obróbki na zimno

HC220P, HC260P,
HC260LA, HC300LA, 
HC340LA, HC380LA, 
HC420LA

EN 10130 Cold rolled low carbon steel fl at products 
for cold forming
Blachy walcowane na zimno, ze stali niskowęglowej,
do wytłaczania lub gięcia na zimno

DC01, DC03, DC04,
DC05, DC06

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10139
Stan powierzchni zgodnie z EN 10139

SURFACE
APPEARANCE
RODZAJE 
POWIERZCHNI

MA (standard) (normalna)

MB (improved) (ulepszona)

MC (superior) (wyższa)

SURFACE
FINISH
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

RR rough chropowata    > 1,6 μm
RM normal normalna    0,6÷1,9 μm
RC improved mikroporowata    ≤ 0,9 μm
RL semi-bright półmat    ≤ 0,4 μm
RN bright błyszcząca    ≤ 0,2 μm

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130
Stan powierzchni zgodnie z EN 10130

SURFACE
APPEARANCE
RODZAJE 
POWIERZCHNI

A (standard) (normalna)

B (improved) (ulepszona)

SURFACE
FINISH
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

r rough chropowata    > 1,6 μm
m normal normalna    0,6÷1,9 μm
g semi-bright półmat    ≤ 0,9 μm
b bright błyszcząca    ≤ 0,4 μm
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Hot dip galvanized steel sheets
Blachy ocynkowane

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500

0,3 • •

0,4 • •

0,5 • • •

0,6 • • •

0,8 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2 • • •

2,5 • • •

3 • • •

4 • • •

Feasible length
Osiągalna długość
200 ÷ 12000 mm

Supply conditions - Warunki dostawy

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms)
  Tolerancja wymiarów według normy EN 10143 (i inne przewidziane normami produkcyjnymi)

- Special tolerances upon request Inne tolerancje na życzenie klienta

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specifi c norm requirements
 Dokumenty kontrolne 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 według normy EN 10204 oraz parametrów określonych poszczególnymi normami

MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10346 Steel fl at products for cold forming
Blachy ze stali do wytłaczania lub gięcia na zimno

DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D
(other grades upon request) 
(inne gatunki po uzgodnieniu)

EN 10346 Structural steels
Blachy ze stali strukturalnych 

S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, 
S280GD-DM*, S320GD, S350GD

Marcegaglia standard
STP 0074

Structural steels for construction
Blachy ze stali strukturalnych konstrukcyjnych

S390GD, S450GD

EN 10346 High yield strength steels for cold forming
Blachy ze stali o podwyższonej wytrzymałości 
do formowania na zimno

HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, 
HX420LAD,

EN 10346 Dual phase steels
Stal dual phase

DP600, DP800, DP1000
(other grades upon request) (inne gatunki po uzgodnieniu)

ASTM A653 Hot dip zinc-coated steel
Blachy ze stali ocynkowanej ogniowo

Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according 
to customers' standards, including major automotive manufacturers.
Na życzenie dostarczamy również wyroby o innych właściwościach niż wyżej wymienione lub produkty dostosowane 
do indywidualnych wymogów klienta, w tym także branży samochodowej.

(*) According to Italian D.M. 14.01.2008 "Technical norms for construction"
 Zgodnie z Dekretem Ministra z dnia 14.01.2008 r. w sprawie "Norm technicznych w budownictwie” we Włoszech
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Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

commercial sizes mm

1000x2000 1250x2500 1500x3000

0,4 • •

0,5 • • •

0,6 • • •

0,7 • • •

0,8 • • •

0,9 • • •

1,0 • • •

1,2 • • •

1,5 • • •

2,0 • • •

2,5 • • •

3,0 • • •

4,0 • • •

TECHNICAL CHARACTERISTICS Dane techniczne

COVERING
POWŁOKA

Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product
(total of two sides).
Grubość powłoki cynku podana jest w gramach na jeden metr kwadratowy 
produktu (łącznie po obu stronach)

Z100, Z150, Z200,
Z275, Z350, Z450 g/m2

SURFACE
FINISHES
WYKOŃCZENIE
POWIERZCHNI

Standard fi nish for industrial use 
Wykończenie standardowe dla przemysłu

Skinpassed surface 
Powierzchnia kwiatu wygładzona przez walcowanie wykańczające skinpass

Smooth cylinder skinpass Walcowanie końcowe wybłyszczające

Double smooth cylinder skinpass Podwójne walcowanie za pomocą walców polerujących

Highest standard of fi nish Najwyższa jakość (brak wad)

A (normal appearance) 
(standardowa)

B (improved surface) (ulepszona)

B1 (smooth) (normalna)

B2 (bright) (błyszcząca) 

C (superior) (wyższa)

SURFACE
APPEARANCES
STAN
POWIERZCHNI

Normal spangle Kwiat normalny
Reduced spangle Kwiat pomniejszony

N
M

SURFACE
TREATMENTS
OBRÓBKA
POWIERZCHNI

Surface protection from oxidation, with improved suitability
for plastic deformation.
Obróbka zabezpieczająca powierzchnię przed utlenianiem z ulepszeniem 
zdatności do obróbki plastycznej

Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating fi lm.
Only trivalent chromium is employed.
Reakcja konwersyjna polegająca na tworzeniu fi lmu pasywnego w kąpieli obróbkowej; 
tylko na bazie chromu trójwartościowego.

Transparent or semi-transparent organic coating with special protective,
lubricant and antifi ngerprint properties. 
Available for thicknesses up to 1.4 mm.
Przezroczysta lub pigmentowana (półprzezroczysta) powłoka organiczna o właściwościach 
ochronnych i smarujących nie pozostawiająca odcisków palców. Dostępna do grubości 1,4 mm.

Oiling
Oliwienie

Chromating
Chromianowanie

Ecorsteel®
Nie pozostawia odcisków palców - 
technologia Ecorsteel®
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Diamond and teardrop
patterned steel sheets
Blachy żeberkowe i łezkowe

Diamond patterned steel sheets 
Blachy żeberkowe

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500

2 • •

2,5 • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

Currently available heights of diamond patterned sheets.
The height of the pattern can vary from 1 to 2 mm. 
Aktualnie dostępne wysokości żlobień blachy żeberkowej: 
wysokość żłobienia może się wahać  od 1 do 2 mm.

Feasible length
Osiągalna długość
200 ÷ 16000 mm

Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

commercial sizes mm average areic 
mass kg/m2

1000x2000 1250x2500 1500x3000

2 • • 20,8

2,5 • • 24,7

3 • • • 28,6

4 • • • 36,5

5 • • • 44,3

6 • • • 52,1

7 • • • 60,0

8 • • • 67,8

10 • • • 83,6
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Type 1 Type 2

Teardrop patterned steel sheets 
Blachy łezkowe 

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

1000 1250 1500

2 • •

2,5 • •

3 • • •

4 • • •

5 • • •

6 • • •

8 • • •

10 • • •

12 • • •

Feasible length
Osiągalna długość
200 ÷ 16000 mm

Minimum depth of the indentation 1-2 mm except for the 2.3x1000-1250 
formats with a minimum depth of 0.8 mm and the 2x1000-1250, 
3x1500 formats with a minimum depth of 0.6 mm. 
Minimalna wysokość łezki 1÷2 mm; z wyjątkiem formatu 2,3x1000-1250 - 
wysokość min. 0,8 mm oraz formatu 2x1000-1250, 3x1500 - wysokość min. 0,6 
mm.

Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

commercial sizes mm average areic 
mass kg/m2

1000x2000 1250x2500 1500x3000

2 • • 18,20

2,5 • • • 22,10

3 • • • 26,05

4 • • • 33,90

5 • • • 41,75

6 • • • 49,60

7 • • • 57,45

8 • • • 65,30

10 • • • 81,00

Type 2

Type 1

44

24÷26

9÷10
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NON-STANDARD 
PACKAGING IS
DEVELOPED
ACCORDING TO 
CUSTOMER REQUEST

PAKOWANIE 
SPECJALNE SĄ 
WYKONYWANE 
W OPARCIU O 
UZGODNIENIA 
Z KLIENTEM 
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T

B
L2
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B
L3

B
L3

C

B
L3

T

B
L3

TC

B
L5

I

B
L5

IC

B
L5

IM

B
L5

IT

B
L5

IT
C

B
L5

IT
M

Cross straps
Taśmy stalowe poprzeczne • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Longitudinal straps
Taśmy stalowe wzdłużne • • • • • • • • •
Corner protection
Ochrona naroży • • • • • • • • • • • • • •
Wood pieces
Podkładki drewniane • • • •
Pallet
Paleta • • • • • •
Polyethylene raffi a
Zabezpieczenie z rafi i
polietylenowej

• • • • • • • •
Metal box
Skrzynia metalowa • •

BL1/C BL1T/C BL2/C

BL2T/C BL3/C BL3T/C

BL5I/C/M BL5IT/C/M

Marcegaglia   59

Weight of standard 
packed unit 
Waga standardowej paczki
< 5,00 t

Standard packaging
Przykłady standardowych opakowań
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The heavy plate manufacturing center
in San Giorgio di Nogaro, Italy
has recently seen major upgrades
with the starting of a new quarto rolling 
mill and a new reheating furnace
for thermal treatments. 

Centrum produkcji blach grubych 
Marcegaglii znajdujące się w San Giorgio 
di Nogaro odnotowało w ostatnim okresie 
znaczny wzrost zdolności produkcyjnych 
związany z uruchomieniem nowej walcowni 
typu quadro z linią walcarek oraz nowej 
jednostki do obróbki cieplnej blach.
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Heavy plates 

Blachy grube gorącowalcowane
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Steel for construction
Stal do budownictwa i montażu szkieletów stalowych ciężkich

1 quarto rolling mill

400,000 t/y
manufacturing capacity

maximum rolling width 2700 mm

power 2600 kW

thickness 14÷200 mm

Typical applications
Przykłady zastosowań
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A wide array of steel grades
and manufacturing standards make
the heavy plate product range
suitable to the most demanding
application sectors.   

Asortyment wyrobów Marcegaglii, 
w tym blachy grube, dzięki 
różnorodności gatunków stali i norm 
produkcyjnych jest w stanie sprostać 
nawet najbardziej wymagającym 
zastosowaniom.  
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Heavy plates
Blachy grube gorącowalcowane

SUPPLY
CONDITION
Stan dostawy

• As rolled
• Thermomechanical controlled rolling
• Thermal treatment in normalization furnace

• Po walcowaniu
• Walcowanie termomechaniczne
• Obróbka termiczna w piecu wyżarzania normalizującego

STANDARD
TESTING
Badania standardowe 

• Inline X-ray dimensional testing

• Ultrasound testing
• Chemical analysis
• Mechanical testing
• Deformation testing

• Kontrola RTG grubości w czasie procesu walcowania 
    na linii produkcyjnej
• Badanie ultradźwiękami
• Analiza chemiczna
• Próby mechaniczne
• Próby żłobkowania

Standard delivery program
Standardowy program produkcji

thickness
mm

standard width

1000 1250 1500 2000 2000 2450 2450

standard length

15 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

20 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

25 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

30 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

35 2000 2500 3000 6000 12000 6000 12000

40 2000 2500 3000 6000 12000 6000 10000÷12000

45 6000 6000

50 6000 6000

55 6000 6000

60 6000 6000

65 6000 6000

70 6000 6000

80 6000 6000

90 6000 4700÷5100

100 5400÷6000 4300÷4800

110 4900÷5500 3900÷4400

120 4500÷5000 3600÷4000

Product range Asortyment wyrobów

Min. thickness (mm) / grubość min. 12

Max. thickness (mm) / grubość maks. 200

Min. width (mm) / szerokość min. 1000

Max. width (mm) / szerokość maks. 2700

Min. length (mm) / długość min. 2000

Max. length (mm) / długość min. 14000

Max. sheet weight (kg) / maksymalny ciężar blachy.   15000 *
(*)  For width 1860÷2500: max weight 9.6 ton / For width 1500, 1850, 2000: max weight 15 ton
   Dla szerokości 1860÷2500: maksymalny ciężar wynosi 9,6 ton / dla szerokości 1500, 1850, 2000: maksymalny ciężar 15 ton 
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MANUFACTURING STANDARD
Normy produkcyjne

PRODUCT DESIGNATION 
Oznaczenie produktu

GRADE
Gatunek stali

EN 10025-2 Non-alloy structural steels (*)
Blachy ze stali niestopowych strukturalnych

S235JR, S235J0/J2/+N, S275JR, S275J0/J2/+N, 
S355JR, S355J0/J2/+N, S355K2/+N, E295, E335, E360

EN 10025-3 Normalized/normalized rolled weldable 
fi ne grain structural steels (*)
Blachy ze stali strukturalnych drobnoziarnistych spawalne 
normalizowane / walcowane normalizująco

S275N, S275NL, S355N, S355NL, S420N, S420NL, 
S460N, S460NL

EN 10025-5 Structural steels with improved atmospheric
corrosion resistance (*)
Blachy ze stali strukturalnej o podwyższonej odporności 
na korozję atmosferyczną

S355J0W, S355J2W, S355J2W+N, S355K2W, 
S355K2W+N

EN 10028-2 Boilers and pressure vessels steel with 
specifi ed elevated temperature properties
Blachy ze stali przeznaczonych do pracy w podwyższonych 
temperaturach do produkcji bojlerów i zbiorników 
ciśnieniowych

P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3

EN 10028-3 Weldable fi ne grain steels normalized, 
for boilers and pressure purposes
Blachy ze stali spawalnej drobnoziarnistej normalizowanej 
do produkcji urządzeń grzewczych i ciśnieniowych

P275N, P275NH, P275NL1/2, P355N, P355NH, 
P355NL1/2, P460N, P460NH, P460NL1/2

EN 10083-2 Steels for quenching and tempering Blachy ze stali 
przeznaczonej do dalszego ulepszania cieplnego

C40, C45, C50, 34CrMo4, 42CrMo4

EN 10084 Case hardening steel Blachy ze stali do nawęglania 
do dalszej obróbki termicznej

16MnCr5

ASTM Carbon steel plates of structural quality 
for general application
Blachy do ogólnych zastosowań konstrukcyjnych

A36, A283 grade B-C-D, A573 grade 55-65-70

ASTM Pressure vessel steel plates
Blachy do budowy zbiorników ciśnieniowych

A285 grade A-B-C, A537 class 1,
A516 grade 55-60-65-70, A387 grade 11-12

ASTM High-strength low-alloy NbV structural steel
Blachy ze stali o podwyższonej zawartości Nb oraz V 
cechujące się wysoką odpornością, do zastosowań kon-
strukcyjnych

A572 grade 50-60-65

API 5L Steel plates for elbows and fi ttings
Stal do produkcji armatury

X60, X65, X70

RINA Steel for naval construction Stal okrętowa Tipo A24, S24, SS24, E24

RINA High yield strength steel for naval construction
Stal o wysokiej wytrzymałości do konstrukcji okrętowych

Tipo S32, SS32, E32, S36, SS36, E36

 (*) CE marking available - Posiadamy znak CE

Supply conditions - Warunki dostawy

- Mill edges Krawędzie wzdłużne naturalne

- Trimmed ends up to 70 mm thickness Obróbka czołowa do grubości 70 mm

- Thickness according to EN 10029 class B Grubość zgodnie z normą EN 10029 klasa B

- Control documents according to EN 10204 Dokumenty kontrolne zgodnie z normą EN 10204

- On request: special tolerances, trimmed edges, trimmed ends for thickness over 70 mm, hard stamping
 Na życzenie: specjalne tolerancje, krawędzie wzdłużne obrobione, obróbka krawędzi dla blach o grubości powyżej 70 mm, znakowanie trwałe
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Service center
Centra serwisowe

1 heat treatment furnace

1 edge machining (C45 quality)

1 shot blasting machine

1 cold levelling

5 oxygen cut-to-length and trimming
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PRODUCT MARKING 
ALLOWS THE COMPLETE 
IDENTIFICATION 
OF HEAVY PLATES

ZNAKOWANIE 
WYROBU ZAWIERA 
WSZYSTKIE INFORMACJE 
POZWALAJĄCE NA PEŁNĄ 
IDENTYFIKACJĘ MATERIAŁU
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fi nishing top coat
wierzchnia powłoka wykańczająca

chemical treatment
obróbka chemiczna

chemical treatment
obróbka chemiczna

hot dip galvanization
cynkowanie ogniowe

cold rolled steel
stal walcowana na zimno

primer or back coat
primer lub obustronnie lakierowana

primer
primer

hot dip galvanization
cynkowanie ogniowe
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Pre-painted steel
coils, strips and sheets 

Wyroby płaskie powlekane
kręgi, taśmy i blachy

According to EN 10169
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Steel for industrial applications
Stal do zastosowań przemysłowych

Steel for automotive applications
Stal stosowana w motoryzacji

Steel for household appliances
Stal do sprzętu gospodarstwa domowego

Steel for packaging
Stal do produkcji opakowań

Typical applications
Przykłady zastosowań
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Steel for the construction industry
Stal przeznaczona dla budownictwa

Among its state-of-the art
steel processing lines, the Ravenna plant hosts

the coil pre-painting units dedicated
to the organic coating

of carbon steel materials. 
Thanks to major investments in the sector,

the manufacturing capacity 
of Marcegaglia pre-painted coils and sheets 

has increased twofold. 

Zakład metalurgiczny w Rawennie 
posiadający nowoczesne linie produkcyjne, 
posiada techniczne możliwości powlekania 

taśm stalowych powłokami organicznymi.
Dzięki znaczącym inwestycjom grupy Marcegaglia, 

nastąpiło podwojenie zdolności produkcyjnych 
w zakresie powlekania taśm i blach stalowych.
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Standard painting systems Główne systemy powlekania

SYSTEM
System

RESIN
RANGE

Typy żywicy

THICKNESS
TOP + PRIMER μ

Grubość powłok 
Top+Primer

SIDE
Krawędź

ANTI-CORROSION
PRIMER

Warstwa antykorozyjna - primer

FINISHING FILM
folia wykańczająca

SUPPORT
Materiał bazowy

MP1 polyester 
poliestry

5+15 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry Galvanized Z100
ocynkowany Z100

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP3 polyester 
poliestry

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry Galvanized Z140
ocynkowany Z140

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP5

modifi ed 
polyester/

polyurethane 
poliestry 

modyfi kowane/
poliuretany

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy +

super polyester
poliestry o wysokim łańcuchu 

molekularnym Galvanized Z200
ocynkowany Z200

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP10 fl uoro-carbon 
fl uorowęglany

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyvinylidenfl uoride 

fl uorek winylidenu Galvanized Z275
ocynkowany Z275

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP10 
AS

fl uoro-carbon 
fl uorowęglany

15+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyvinylidenfl uoride

fl uorek winylidenu
Galvanized Z275

ocynkowany Z275
15+7 μ B epoxy-polyester primer

primer epoksypoliestrowy + epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP3HF

high fl exibility
polyester 
poliestry 

o wysokiej 
elastyczności

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry Galvanized Z140
ocynkowany Z140

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP4

polyester/
polyamide
poliestry/
poliamidy

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester-polyamide

poliestry-poliamid Galvanized Z140
ocynkowany Z140

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP4U

polyurethane/
polyamide

poliuretany/
poliamidy

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyurethane-polyamide

poliuretano-poliamid Galvanized Z200
ocynkowany Z200

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP4U 
AS

polyurethane/
polyamide

poliuretany/
poliamidy

15+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyurethane-polyamide

poliuretano-poliamid Galvanized Z200
ocynkowany Z200

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MP20

polyurethane/
polyamide

poliuretany/
poliamidy

30+30 μ A polyurethane primer
primer poliuretany + polyurethane-polyamide

poliuretano-poliamid Galvanized Z275
ocynkowany Z275

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MPS200 plastisol
plastisol

7+200 μ A acrylic primer
primer akrylowy + polyvinyl chloride

polivinilcloruro Galvanized Z275
ocynkowany Z275

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

M2P1 
serie F

polyester 
poliestry

5+15 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry
Cold-rolled, 

annealed
Walcowanie na 

zimno, wyżarzanie 
statyczne

5+15 μ B epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry

M2P3 polyester 
poliestry

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry Galvanized Z140
ocynkowany Z140

5+20 μ B epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry
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APPLICATION NOTES
Uwagi i przykłady zastosowania

Building sector (interiors). Low chemical resistance requirements.
Demi-gloss polyester resins only.
Budownictwo (zastosowamnie wewnętrzne). 
Niska odporność chemiczna. 
System przewiduje jedynie lakiery poliestrowe półbłyszczące.

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets).
Budownictwo (płyty warstwowe, blachy  trapezowe).

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). 
Increased workability, duration, chemical resistance.
Budownictwo (płyty warstwowe, blacha trapezowa). 
Ulepszone właściwości związane z wydajnością, wytrzymałością, 
odpornością chemiczną.

Walls at sight, roofi ng, insulating panels for installation in high 
pollution / high UV radiation areas.
Ściany, pokrycia dachowe, płyty warstwowe do instalowania w 
środowiskach o wysokim stopniu zanieczyszczenia i nasłonecznienia.

Walls at sight, roofi ng, insulating panels for installation in high 
pollution / high UV radiation areas. Very high chemical resistance. 
Ściany, pokrycia dachowe, płyty warstwowe do instalowania w 
środowiskach o wysokim stopniu zanieczyszczenia i nasłonecznienia. 
Bardzo wysoka odporność chemiczna.

Profi les, frames, shutters. Suitable for deep drawing and hard 
bending, also on high thickness material.
Produkcja profi li, ram, zamków. Nadaje się do głębokich tłoczeń i 
mocnych gięć, także w dużych grubościach.

Building sector (insulating panels, trapezoidal corrugated sheets). 
Non-slip and wrinkled fi nish available.
Budownictwo (zastosowanie wewnętrzne). Niska odporność chemiczna. 
System przewiduje jedynie lakiery poliestrowe półbłyszczące.

Polyurethane resins ensure better performances compared to MP4.
Zastosowanie żywic poliuretanowych gwarantuje wyższą jakość w 
porównaniu do systemu MP4.

Improved chemical resistance compared to MP4U.
Ulepszona odporność chemiczna zgodnie z systemem MP4U.

Ensures performances comparable with systems based on plastisol 
(chemical resistance) and PVDF (UV radiation resistance).
Gwarantuje wartości analogiczne do systemów na bazie plastisolu 
(odporność chemiczna) i PVDF (odporność na działanie promieni 
słonecznych).

Suitable for particularly aggressive environment, with low UV 
radiation.  
Odpowiedni w szczególnie agresywnych środowiskach, 
bez silnej emisji słońca.

Cold rolled pre-painted on both sides for shelving and metal 
furniture.
Walcowane na zimno, powlekane po obydwu stronach, 
do produkcji regałów i mebli metalowych.

Applications of the MP3 system (building sector) with the specifi c 
request of full thickness painting on both sides.
Zastosowanie systemu MP3 (budownictwo) ze szczególnym 
wymogiem lakierowania po obydwu stronach, przy pełnej grubości.  

UPON REQUEST, A CUSTOMIZED 
COMBINATION OF GALVANIZED 
MATERIALS AND PAINTING 
CYCLES CAN BE ARRANGED 
ON BOTH SIDES

NA ŻYCZENIE, MOŻNA 
UZGODNIĆ KOMBINACJĘ UNIKALNĄ  
MATERIAŁU CYNKOWANEGO 
I CYKLI LAKIEROWANIA 
PO OBYDWU STRONACH
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Standard painting systems Główne systemy powlekania

SYSTEM
System

RESIN
RANGE

Typy żywicy

THICKNESS
TOP + PRIMER μ

Grubość powłok 
Top+Primer

SIDE
Krawędź

ANTI-CORROSION
PRIMER

Warstwa antykorozyjna - primer

FINISHING FILM
folia wykańczająca

SUPPORT
Materiał bazowy

M2P5

modifi ed 
polyester/

polyurethane 
poliestry 

modyfi kowane/
poliuretany

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy +

super polyester
poliestry o wysokim łańcuchu 

molekularnym Galvanized Z200
ocynkowany Z200

5+20 μ B epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy +

super polyester
poliestry o wysokim łańcuchu 

molekularnym

M2P10 fl uoro-carbon
fl uorowęglany

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyvinylidenfl uoride 

fl uorek winylidenu
Galvanized Z275

ocynkowany Z275
5+20 μ B epoxy-polyester primer

primer epoksypoliestrowy + polyvinylidenfl uoride 
fl uorek winylidenu

M2PL polyester 
poliestry

5+15 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry Galvanized Z140
ocynkowany Z140

5+10 μ B epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry

MPE
seria Z

polyester 
poliestry

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry Galvanized Z100
ocynkowany Z100

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MPE
seria F

polyester 
poliestry

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry
Cold-rolled, 

annealed
Walcowanie na 

zimno, wyżarzanie 
statyczne

5/7 μ B epoxy-polyurethane back coat
back coat epoksypoliuretanowy

MPC
seria 1

polyester/
epoxy-polyester 

poliestry/
epoksypoliestry

15 μ A polyester
poliestry

Cold-rolled, 
annealed

Walcowanie na 
zimno, wyżarzanie 

statyczne
5+7 μ B epoxy-polyester primer

primer epoksypoliestrowy + non-toxic back coat
nietoksyczny back coat

MPC 
seria 2

polyester/
epoxy-polyester 

poliestry/
epoksypoliestry

5+10 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyester

poliestry
Cold-rolled, 

annealed
Walcowanie na 

zimno, wyżarzanie 
statyczne

5+7 μ B epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + non-toxic back coat

nietoksyczny back coat

MPC
seria 3

polyester/
epoxy-polyester 

poliestry/
epoksypoliestry

10 μ A polyester
poliestry

Cold-rolled, 
annealed

Walcowanie na 
zimno, wyżarzanie 

statyczne10 μ B polyester
poliestry

MPC
seria 4

polyester/
epoxy-polyester 

poliestry/
epoksypoliestry

5/7 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy

Cold-rolled, 
annealed

Walcowanie na 
zimno, wyżarzanie 

statyczne
5/7 μ B epoxy-polyester primer

primer epoksypoliestrowy

MPC

seria 4Z

polyester/
epoxy-polyester 

poliestry/
epoksypoliestry

5/7 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy Galvanized Z140

ocynkowany Z140
5/7 μ B epoxy-polyester primer

primer epoksypoliestrowy

MPMAG

water based
organic/
inorganic

wodorozcień-
czalna

1 μ A transparent organic-inorganic
przezroczysty organiczny-nieorganiczny

Cold-rolled 
M 800-50 A
Walcowane 
na zimno 

M 800-50 A1 μ B transparent organic-inorganic
przezroczysty organiczny-nieorganiczny

MPF

polyurethane/
polyamide

poliuretany/
poliamidy

5+20 μ A epoxy-polyester primer
primer epoksypoliestrowy + polyurethane-polyamide

poliuretano-poliamid
Galvanized Z140

ocynkowany Z140
5/7 μ B epoxy-polyester primer

primer epoksypoliestrowy

Upon request, back coat 10 μ in "reverse" application with double-side fi nish (variant identifi ed as "PLUS" near to the system name) 
Na życzenie można zastosować back coat 10 μ na "odwrotnej stronie", z wykończeniem dwustronnym (oznaczonym znakiem "PLUS" obok kodu systemu)
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APPLICATION NOTES
Uwagi i przykłady zastosowania

Applications of the MP5 system (building sector, increased workability, 
duration, chemical resistance) with the specifi c request of full 
thickness painting on both sides.
Zastosowanie systemu MP5 (budownictwo, ulepszone osiągi związane 
ze skrawalnością, trwałością, odpornością chemiczną) ze szczególnym 
wymogiem lakierowania po obydwu stronach, przy pełnej grubości. 

Applications of the MP10 system (building sector, installation in high 
pollution / high UV radiation areas) with the specifi c request of full 
thickness painting on both sides.
Zastosowanie systemu MP10 (budownictwo, montowanie w środowiskach 
o wysokim stopniu zanieczyszczenia i nasłonecznienia) ze szczególnym 
wymogiem lakierowania po obydwu stronach, przy pełnej gruboości. 

Painted fi nish on both sides. Suitable for fl ashings without particular 
chemical resistance requirements on side B.
Wykończenie lakierowane po obydwu stronach. Odpowiednie 
do prac blacharskich, bez specjalnych wymagań odnośnie do 
odporności chemicznej na stronie B.

High aesthetic proprerties, top level workability, good chemical 
resistance for applications in the household appliance sector.
Wysoka estetyka, doskonała skrawalność, dobra odporność chemiczna, 
do stosowania w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

High aesthetic proprerties and top level workability in the household 
appliance sector.
Wysoka estetyka i doskonała skrawalność do stosowania 
w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging. 
The non-toxic back coat is designed for the inside.
Opracowany wyłącznie do produkcji beczek. 
Back coat nietoksyczny jest przeznaczony do wnętrz zbiorników.

Expressly developed for the manufacturing of drum packaging tops. 
The non-toxic back coat is designed for the inside.
Opracowany wyłącznie do produkcji pokryw beczek. 
Nietoksyczny Back coat jest przeznaczony do wnętrz zbiorników.

Developed for the shelving industry. Demi-gloss, gloss and matt 
polyester resins expressly dedicated to the low thickness system. 
Opracowany do produkcji regałów metalowych. Istnieje możliwość 
zastosowania poliestrów półbłyszczących, błyszczących i matowych 
opracowanych specjalnie dla systemu o małej grubości. 

Developed for products suitable for subsequent painting or, 
with a specifi c primer to be agreed, for welding.
Opracowany dla produktów przeznaczonych do następnego 
lakierowania lub specjalnym primerem do spawania.

Developed for products suitable for subsequent painting or, in the 
household appliance sector, for the fabrication of internal details.
Opracowany dla produktów przeznaczonych pod lakierowanie,  
w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego.

Expressly developed for the production of electric motor stators.
Opracowany wyłącznie do produkcji stojanów 
do silników elektrycznych.

Thanks to the addition of ceramic beads, the system ensures high 
fl exibility and scratch resistance for the production of hard pressed 
and formed profi les with thickness up to 2 mm and hard bending. 
System, dzięki dodaniu mikroziaren ceramicznych, uzyskuje wysoką 
wytrzymałość na ścieranie i jest wykorzystywany do  produkcji 
specjalnych profi li tłoczonych do grubości 2 mm i ostrych gięć.

UPON REQUEST, A CUSTOMIZED 
COMBINATION OF GALVANIZED 
MATERIALS AND PAINTING 
CYCLES CAN BE ARRANGED 
ON BOTH SIDES

NA ŻYCZENIE, MOŻNA 
UZGODNIĆ KOMBINACJĘ UNIKALNĄ  
MATERIAŁU CYNKOWANEGO 
I CYKLI LAKIEROWANIA 
PO OBYDWU STRONACH
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Standard colours Standardowe kolory

In addition to the standard RAL and NCS colours it is possible to obtain all colour shades. All painting systems may be required on both sides.
Istnieje możliwość wykonania wszystkich kolorów: RAL, NCS oraz, na życzenie, kolorów indywidualnych. Systemy mogą być stosowane dwustronnie.

* similar to  * podobne do

M 6301  
RAL 6005 * moss green - szarozielony

M 5302 

RAL 8017 * chocolate brown 
   czekoladowy brąz

M 4301 
RAL 3009 * Siena red - ceglasty

M 1305 
RAL 9002 * grey white - białoszary

M 7301  
RAL 5010 * gentian blue - w kolorze gencjany

M 9302  
RAL 9006 * white aluminiuim - błyszczące 
                            aluminium
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Pre-painted steel coils and strips
Kręgi i taśmy powlekane

Product range Asortyment wyrobów

thickness
mm

width mm

45 to 1000 1000 1250 1500

0.30 ÷ 0.39 • • •

0.40 ÷ 0.49 • • •

0.50 ÷ 0.59 • • • •

0.60 ÷ 0.79 • • • •

0.80 ÷ 0.99 • • • •

1.00 ÷ 1.19 • • • •

1.20 ÷ 1.49 • • • •

1.50 ÷ 1.79 • • •

1.80 ÷ 2.00 • •

TECHNICAL CHARACTERISTICS Dane techniczne

COATING
POWŁOKA

Polyester, modifi ed polyester/polyurethane, polyamide, fl uoro-carbon,
high fl exibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems.
Poliestry, poliestry modyfi kowane/poliuretany, poliamidy, fl uorowęglany,
poliester elastyczny, winyle, systemy o dużej grubości.

TREATMENTS 
AND FINISHES
OBRÓBKA
I WYKOŃCZENIE

Back coat 10 μm (on request) Back coat 10 μm (na życzenie)

Embossed surface (upon request) - only 1000÷1500 mm width
Powierzchnia pofałdowana (na życzenie) - tylko szerokość 1000÷1500

Polyethylene fi lm protection - thickness 35÷120 μm, continuous or micro-perforated
Zabezpieczenie za pomocą fi lmu polietylenowego - grubość 35÷120 μm normalna lub mikroporowata

“PLUS” 

Embossing   
Wygniatanie

Protective fi lm
Film ochronny
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2 pre-painting lines

570,000 t/y
manufacturing capacity

product: pre-painted coil

thickness: 0.30/2.00 mm

width: up to 1500 mm

max weight: 35 t

max outside diameter: 2150 mm

resin range: polyester, modifi ed polyester/polyurethane,  
  polyamide, fl uoro-carbon,
  high fl exibility polyester, vinyl,
  high-thickness paint systems
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Pre-painted steel sheets
Blachy powlekane

Product range Asortyment wyrobów

Min. thickness (mm) / grubość min. 0.3

Max. thickness (mm) / grubość maks. 2

Min. width (mm) / szerokość min. 200

Max. width (mm) / szerokość maks. 1500

Length (mm) / długość 450 ÷ 6000

TECHNICAL CHARACTERISTICS Dane techniczne

COATING
POWŁOKA

Polyester, modifi ed polyester/polyurethane, polyamide, fl uoro-carbon,
high fl exibility polyester, vinyl, high-thickness paint systems.
Poliestry, poliestry modyfi kowane/poliuretany, poliamidy, fl uorowęglany,
poliester elastyczny, winyle, systemy o dużej grubości.

TREATMENTS 
AND FINISHES
OBRÓBKA
I WYKOŃCZENIE

Back coat 10 μm (on request) Back coat 10 μm (na życzenie)

Embossed surface (upon request) - only 1000÷1500 mm width
Powierzchnia pofałdowana (na życzenie) - tylko szerokość 1000÷1500

Polyethylene fi lm protection - thickness 35÷120 μm, continuous or micro-perforated
Zabezpieczenie za pomocą fi lmu polietylenowego - grubość 35÷120 μm normalna lub mikroporowata

“PLUS” 

Embossing   
Wygniatanie

Protective fi lm
Film ochronny
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P
V

1
 -

 P
V

4

P
V

2
 -

 P
V

5

P
V

3
 -

 P
V

6

Circumferential plastic/metallic straps
Taśma obwodowa plastikowa i/lub metalowa • • •
17-mm radial straps 120°
Taśmy stalowe radialne 17 mm o 120° • •
32-mm radial straps 120° 
Taśmy stalowe radialne 32 mm o 120° •
Internal metallic corner Metalowy kątownik wewnętrzny • • •
External cardboard corner Papierowy kątownik zewnętrzny • •
External metal corner protection with 32-mm strap
Metalowy kątownik zewnętrzny z taśmą 32 mm •
External metal sheet with two 32-mm straps
Metalowa folia zewnętrzna z dwiema taśmami 32 mm •
Inner metal sheet Zewnętrzna folia metalowa •
Metallic side protection Pierścień kołowy metalowy •
Poly-coated paper Papier wzmocniony powlekany • •
Cardboard inner protection Tekturowy rdzeń wewnętrzny

PV1 - PV4 PV3 - PV6PV2 - PV5

NON-STANDARD 
PACKAGING 
IS DEVELOPED
ACCORDING TO 
CUSTOMER REQUEST

OPAKOWANIA 
SPECJALNE SĄ 
WYKONYWANE 
W OPARCIU O
UZGODNIENIA 
Z KLIENTEM

Standard packaging
Przykłady standardowych opakowań
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B
N

1

B
N

2

B
N

3

B
N

4

B
N

6

B
N

7

B
N

8

Eye-to-side
Otwór, oś pozioma •
Eye-to-side cradle
Siodło, oś pozioma •
Eye-to-sky pallet
Paleta z nóżkami i osiami • •
Wood pieces
Opakowanie na 2 przekładkach • •
Pallet 8x8
Paleta 8x8 •
20-mm spacers
Przekładki 20 mm (1) (1) (1)

40-mm spacers
Przekładki 40 mm (2) (2) (2)

80-mm spacers
Przekładki 80 mm (3) (3)

Plastic protection for wood pieces
Folia oddzielająca elementy drewniane (4) (1) (3) (4) (1)

Plastic fi lm
Film foliowy (5) (2) (4) (5) (2)

Bitumen
and poly-coated paper
Papier smołowany
i powlekany

(C) (C) (6) (3) (5) (6) (3)

Metal box
Skrzynia metalowa (M) (M)

BN1 / C 

BN6 / 1-2-3-4-5

BN3 / 1-2-3-4-5-6

BN8 / 1-2-3

BN2 / C / M

BN7 / 1-2-3-4-5-6

BN4 / 1-2-3

Standard packaging
Przykłady standardowych opakowań

BN1M
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B
L1

B
L1

C

B
L1

T

B
L1

TC

B
L2

B
L2

C

B
L2

T

B
L2

TC

B
L3

B
L3

C

B
L3

T

B
L3

TC

B
L5

I

B
L5

IC

B
L5

IM

B
L5

IT

B
L5

IT
C

B
L5

IT
M

Cross straps
Taśmy stalowe poprzeczne • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Longitudinal straps
Taśmy stalowe wzdłużne • • • • • • • • •
Corner
Kątownik • • • • • • • • • • • • • •
Wood pieces
Belka stropowa podporowa • • • •
Pallet
Paleta • • • • • •
Polyethylene raffi a
Zabezpieczenie z rafi i
polietylenowej

• • • • • • • •
Metal box
Skrzynia metalowa • •

BL1/C BL1T/C BL2/C

BL2T/C BL3/C BL3T/C

BL5I/C/M BL5IT/C/M

Weight of standard 
packed unit 
Waga standardowej paczki
< 5,00 t

Standard packaging
Przykłady standardowych opakowań
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Technical norms are referred to in the latest release valid
at the publication date of the present catalogue.

Przytoczone normy odnoszą się do norm obowiązujących aktualnie
z datą publikacji w katalogu. 

© Marcegaglia 2012
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

without written permission of Marcegaglia.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji 

nie może być kopiowana bez pisemnej zgody fi rmy Marcegaglia.

Concept: StudioChiesa
Print: Publi Paolini
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