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ICONICA 2022
Architektoniczne farby proszkowe Alesta® SD

ICONICA to kolekcja farb proszkowych Alesta® SD 
SuperDurable do podłoży metalowych w architekturze 
i wzornictwie. 
Kolekcja ICONICA jest częścią gamy superwytrzymałych farb 
proszkowych Axalta, opartych na żywicach poliestrowych o 
wysokiej wydajności, zawierających najwyższej  
jakości pigmenty do zastosowań zewnętrznych.Alesta® SD 
to najwyższej jakości gama produktów odpornych na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV, posiada klasę II Qualicoat, 
GSB Master i AAMA 2604, oraz jest objęta gwarancją do 25 
lat*.

Zastosowania docelowe
• Aluminiowe ściany osłonowe do prestiżowych budynków 
• Drzwi, ramy okienne, okładziny i inne części w architekturze i 

budownictwie
• Budynki w miejscach o trudnych warunkach  

atmosferycznych 
• Wysokiej klasy meble ogrodowe i konstrukcje
• Meble miejskie, wyposażenie sklepów, oświetlenie i wszelkie 

inne zastosowania przemysłowe, gdzie istotna jest  
odporność na warunki atmosferyczne.

Najważniejsze cechy i zalety
• Doskonała odporność na zewnętrzne warunki 

atmosferyczne, dostosowana do trudnych warunków 
środowiskowych

• Bardzo dobra odporność na uszkodzenia
• Zoptymalizowane i jednorodne warunki wygrzewania dla 

wszystkich wykończeń, co skutkuje ogólną oszczędnością 
energii.

• Qualicoat klasy 2, GSB Floryda 3 i AAMA2604 

• Dostępne w szerokiej gamie kolorów, efektów i poziomów 
połysku

• Optymalny wybór przy dużych projektach, odsłoniętych 
systemach, takich jak bramy, werandy, pergole, a także 
wysokiej klasy zewnętrzne meble ogrodowe i oświetlenie

• Dłuższy cykl życia (estetyka) i zrównoważony wybór
• Zdolność do podnoszenia jakości systemów aluminiowych 

przy ograniczonym dodatkowym koszcie w porównaniu z 
korzyściami

• Do 25 lat gwarancji (pod pewnymi warunkami)
• Niższe koszty konserwacji

* Gwarancja

Nasze serie Alesta® SD są objęte gwarancjami. Gwarancje udzielane są 
aprobowanym przez Axalta profesjonalnym zakładom lakierniczym w 
warunkach określonych przez Axalta. Ustalenie okresu gwarancji wymaga 
analizy konkretnego projektu przed wykonaniem pracy.
Zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem hanlowym lub  
specjalistą ds. kolorów, aby uzyskać więcej informacji.
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Kluczowymi cechami ICONICA są wydajność,  
zrównoważony rozwój i trendy kolorystyczne.

WYDAJNOŚĆ
Produkowane zgodnie z jakością Axalta Alesta® SD,
powłoki ICONICA są oparte na supertrwałym systemie żywicy 
poliestrowej. Kolekcja łączy w sobie pigmenty wyższej jakości 
oraz stabilizatory o wyjątkowej trwałości zewnętrznej, które 
przedłużają cykl życia projektów architektonicznych.

Każdy z kolorów powłoki ICONICA jest sprawdzany pod 
względem stopnia utraty połysku i koloru w najbardziej  
surowych środowiskach. Obejmuje to testy na silną  
ekspozycję na promieniowanie UV, wysoką temperaturę i dużą 
wilgotność.

Stojąc w obliczu próby czasu i doskonałej odporności na 
zarysowania lub uszkodzenia, produkty ICONICA przekraczają 
standardy Qualicoat Class II. 25-letnia gwarancja Axalta  
gwarantuje zachowanie połysku i ogólnej estetyki powłok. 

W przypadku wykończenia metalicznych zastosowano  
najwyższy standard bondingu, co zapewnia jednorodność 
koloru podczas nanoszenia i pozwala uniknąć różnic  
kolorystycznych pomiędzy poszczególnymi partiami.

Odporność ICONICA na zarysowania lub uszkodzenia 
potwierdzona testem Martindale’a.
Test Martindale’a służy do pomiaru odporności na  
uszkodzenia pokrytej farbą powierzchni. Badania Martindale, 
czyli testy ścierania, mają na celu sprawdzenie odporności 
farby na zarysowania i uszkodzenia na potrzeby certyfikacji 
QUALICOAT.

Zgodnie z wytycznymi, zachowanie dla farb SuperDurable 
(klasa IIQualicoat) powinno wynosić co najmniej 30% w 
przypadku gładkich wykończeń oraz co najmniej 60% w 
przypadku farb o wykończeniu drobnostrukturalnym.

Wszystkie produkty ICONICA Alesta® SD przewyższają te 
specyfikacje z zachowaniem połysku średnio od 70 do 90%.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Farby proszkowe nie zawierają rozpuszczalników i uwalniają 
znikomą ilość LZO do atmosfery, co czyni je  
zrównoważonym wyborem w porównaniu z powłokami  
zawierającymi rozpuszczalniki, co ma znikomy wpływ na jakość 
powietrza w pomieszczeniach.

Farby proszkowe ICONICA mogą przyczynić się do
uzyskania punktów w certyfikacji LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), a wszystkie produkty z tej serii 
posiadają deklarację środowiskową produktu (EPD).
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ICONICA
 Wykończenie 
Alesta® SD

QUALICOAT
specyfikacja
Utrzymanie  
połysku w %

ICONICA
Średnia wyników 
testu Alesta® SD
Utrzymanie  
połysku w %

Gładka Minimum 30% 70-90%

Półpołysk/
Połysk

Mimimum 30% 70-90%

Drobno  
teksturowana

Minimum 60% 70-90%



AXALTA COATING SYSTEMS

TRENDY 
Motywy kolorystyczne dla dzisiejszych budynków
Kolekcja ICONICA prezentuje cztery charakterystyczne motywy kolorystyczne dla dzisiejszego środowiska zbudowanego, 
Natural Crafts, New Minimalism, Comforting Shelter and Celestial Space. Od odcieni inspirowanych naturą po metaliczne 
akcenty i nowy minimalizm; od kojących odcieni ziemi po kolory układu słonecznego. Kolekcja supertrwałych powłok ICONICA 
inspirowana jest wyjątkowym połączeniem ze światem wokół nas. Współpracując ściśle z architektami, projektantami, 
inwestorami, eksperci Axalta wytyczają kierunki innowacji produktowych.
Nowa* kolekcja powłok ICONICA jest wynikiem bprac ekspertów Axalta, we współpracy z agencją prognozowania kolorów 
Francq Colors Trend Studio, która koncentruje się na architekturze i wysokiej klasy wzornictwie.
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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


