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ICONICA 2022
Architektonické práškové nátěry Alesta® SD

ICONICA je kolekce ze sortimentu Alesta® SD,  
superodolné práškové barvy vhodné na kovové  
podklady pro použití v architektuře a designu. 
Kolekce ICONICA je součástí našeho sortimentu  
superodolných práškových nátěrů na bázi vysoce účinných 
polyesterových pryskyřic s pigmenty nejvyšší kvality pro 
venkovní použití.
Alesta® SD je prvotřídní nátěr odolný proti povětrnostním 
vlivům a UV záření pro nejslunnější prostředí splňující  
parametry Qualicoat Class II, GSB Master a AAMA 2604, na 
který se vztahuje záruka až 25 let*.

Oblasti použití
• Hliníkové závěsné stěny pro prestižní budovy 
• Dveře, okenní rámy, obklady a další díly v architektuře a 

stavebnictví 
• Budovy v náročném prostředí 
• Špičkový venkovní nábytek a design
• Městský nábytek, nákupní vybavení, osvětlení a další 

průmyslová použití, kde je nezbytná odolnost vůči  
atmosférickým vlivům. 

Nejdůležitější funkce a výhody
• Vynikající odolnost proti venkovním povětrnostním vlivům 

přizpůsobená náročnému prostředí
• Velmi dobrá odolnost proti oděru
• Optimalizované a homogenní podmínky vypalování pro 

všechny povrchové úpravy, což vede k celkové úspoře 
energie.

• Qualicoat Class 2, GSB Florida 3 a AAMA2604
• K dispozici v širokém výběru barev, efektů a stupňů lesku 

 

• Zvláště zajímavé pro velké projekty, exponované systémy, 
jako jsou brány, verandy, pergoly a také špičkový venkovní 
nábytek a osvětlení

• Delší životnost (estetická) a udržitelná volba
• Umožňují zvýšit kvalitu hliníkových systémů s nízkými 

dodatečnými náklady v porovnání s přínosy
• Záruka až 25 let (za určitých podmínek)
• Nižší náklady na údržbu

* Záruka

Na náš produkt Alesta® SD se vztahuje záruka. Záruky jsou platné, pokud je 
produkt aplikován schváleným aplikátorem společnosti Axalta a za podmínek 
předepsaných společností Axalta. Aby bylo možné určit roky záruky, je třeba 
projekt, který má být opatřen nátěrem, vyhodnotit ještě před jeho zahájením.
Záruka bude podepsána se schváleným aplikátorem. Další informace získáte 
od místního prodejního technika nebo odborníka na architektonické barvy.

Logo Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ a všechny produkty označené ™ nebo ® jsou ochranné zmínky nebo zapsané ochranné známky společnosti 
Axalta Coating Systems, LLC a jejích dceřiných společností. Obchodní značky Axalta nelze použít ve spojení s žádným produktem ani službou, které nejsou 
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Třemi hlavními rysy produktů ICONICA jsou účinnost, 
udržitelnost a trendy.

ÚČINNOST
Barvy ICONICA, vyráběné podle standardu kvality Alesta® SD 
společnosti Axalta, jsou založeny na systému superodolných 
polyesterových pryskyřic. Kolekce kombinuje špičkové  
pigmenty a stabilizátory s vynikající odolností v exteriéru, 
které prodlužují životnost architektonických projektů. 

Barvy ICONICA jsou hodnoceny z hlediska lesku a stálosti 
barev, a to pro všechny barvy v nejnáročnějších podmínkách. 
Byly testovány na silné UV záření, vysoké teploty a vysokou 
vlhkost.

Produkty ICONICA odolávají zkoušce časem a díky vynikající 
odolnosti proti oděru nebo mechanickému poškození  
překračují normy Qualicoat Class II. Společnost Axalta 
poskytuje 25letou záruku na zachování lesku a celkového 
estetického vzhledu nátěrů.

U metalických povrchových úprav byl použit nejvyšší standard 
pojiva, který zajišťuje konzistentní barvu při aplikaci a  
zabraňuje barevným rozdílům mezi různými šaržemi. 

Odolnost produktů ICONICA proti oděru nebo  
mechanickému poškození prokázaná v testu  
Martindale.
Test Martindale se používá k měření odolnosti natřeného 
povrchu proti oděru. Test Martindale, rovněž známý jako test 
drhnutím, se provádí k otestování odolnosti proti poškrábání a 
oděru a splnění kvalifikace QUALICOAT.

Podle tohoto testu má být zachování lesku alespoň 30 % pro 
hladké povrchy a alespoň 60 % pro strukturované povrchy u 
super trvanlivých práškových nátěrů třídy 2.

Všechny výrobky Alesta® SD z kolekce ICONICA tyto 
specifikace převyšují a dosahují průměrné míry retence lesku 
70 až 90 %.

UDRŽITELNOST
Práškové barvy neobsahují žádná rozpouštědla a do ovzduší 
uvolňují zanedbatelné množství těkavých organických 
látek, takže jsou ve srovnání s barvami na bázi rozpouštědel 
udržitelnou volbou se zanedbatelným dopadem na kvalitu 
ovzduší v interiéru.

Práškové barvy mohou přispět k získání kreditů LEED  
(Leadership in Energy and Environmental Design) a všechny 
produkty z této řady jsou opatřeny environmentálním  
prohlášením o produktu (EPD) typu III.
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ICONICA
Povrchová  
úprava Alesta® 
SD

QUALICOAT
specifikace
Retence lesku %

ICONICA
Alesta® SD 
průměr výsledku 
testu
Retence lesku %

Hladký Minimálně 30 % 70-90%

Pololesklý/lesklý Minimálně 30 % 70-90%

Jemná textura Minimálně 60 % 70-90%



AXALTA COATING SYSTEMS

TRENDY 
Barevné motivy určené pro současné budovy
Kolekce ICONICA představuje čtyři výrazné barevné motivy pro současnou zástavbu: Přírodní řemeslná výroba (Natural Crafts), 
Nový minimalismus (New Minimalism), Útulný přístřešek (Comforting Shelter) a Nebeský prostor (Celestial Space). Od odstínů 
inspirovaných přírodou přes metalické barvy až po nový minimalismus; od uklidňujících zemitých tónů až po barvy sluneční 
soustavy: kolekce mimořádně odolných nátěrů ICONICA je inspirována jedinečným propojením se světem kolem nás. Odborníci 
společnosti Axalta na barvy pro architekturu úzce spolupracují s architekty, designéry a dalšími zainteresovanými stranami v 
oblasti zastavěného prostředí a pomáhají nám řídit inovace našich produktů.
Nová* kolekce barev ICONICA je výsledkem vlastního výzkumu barev společnosti Axalta ve spolupráci s agenturou Francq Colors 
Trend Studio, která se zaměřuje na architekturu a špičkový design.

*

Produktový informační bulletin
09/2022

ICONICA 2022
Architektonické práškové nátěry Alesta® SD

Logo Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™ a všechny produkty označené ™ nebo ® jsou ochranné zmínky nebo zapsané ochranné známky společnosti 
Axalta Coating Systems, LLC a jejích dceřiných společností. Obchodní značky Axalta nelze použít ve spojení s žádným produktem ani službou, které nejsou 
produktem ani službou společnosti Axalta. Axalta Coating Systems GmbH · Uferstraße 90 · 4057 Basel · Švýcarsko | 9/2022

New Minimalism
Opal Grey*
SD801C7044020

Intense Carbon
SD301C4014020

Metallic Asphalt
SD031C4020020

Silver Glow*
SD701C7050420

Blue Workshop
SD031C5029020

Original Platinium
SD301C7037020

Fine Pearl
SD301C9034020

Modern Khaki
SD130C6026020

Marble Green*
SD031C6043020

Cast Iron
SD031C4900520

Natural Crafts
Grained Stone*
SD034C7041020

Metallic Earth*
SD031C8042020

Nordic Lichen
SD301C5008020

Precious Sand
SD031C8006020

Arctic Ice
SD031C7002020

Verdigris
SD031C6027020

Brown Slate
SD030C8004020

Beige Limestone
SD031C1007020

Senere Snow
SD031C9001020

Earth Clay
SD031C8005020

Comforting Shelter
Russet Scarabea*
SD201C3153320

Timeless Rust
SD034C8023020

Urban Cement
SD301C7018020

Smoked Steel
SD031C8025020

Archival Blue*
SD031C5114020

Pearly Copper*
SD201C8802920

Shimmering Anthracite*
SD031C7049620

Copper Glimmer* 
SD031C8112520

Groovy Red
SD301C3013020

Quartz Glint*
SD034C1122920

Celestial Space
Lunar Chrome*
SD801C7046020

Crescent Glow*
SD031C1103520

Anodised Silver
SD201C7035020

Noble Bronze
SD301C8039020

Techno Black
SD801C4038020

Gold Supreme
SD031C1033020

Simply Copper
SD301C2040020

Grey Gold
SD301C7031020

Moonphase Grey*
SD701C7045020

Sunny Gold
SD301C1032020


