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ICONICA 2022
Alesta® SD mimari toz boyalar

ICONICA, mimari ve tasarım alanında metal yüzeylere 
yönelik Alesta® SD, SuperDurable toz boya serisi  
koleksiyonlarından biridir. 
ICONICA koleksiyonu, dış mekânda kullanıma uygun en iyi 
kalite pigmentler içeren yüksek performanslı polyester reçine 
bazlı süper dayanıklı toz boya serimizin bir parçasıdır.
Alesta® SD, en güneşli ortamlarda kullanıma uygun, hava 
koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı birinci sınıf bir boyadır, 
Qualicoat Sınıf 2, GSB Master ve AAMA 2604 standartlarıyla 
uyumludur ve 25 yıla varan* süre boyunca garantilidir.

Hedef uygulamalar
• Prestijli binalar için alüminyum giydirme cepheler 
• Mimari ve inşaatta kapılar, pencere doğramaları, kaplamalar 

ve diğer parçalar 
• Zorlu çevre koşullarındaki binalar 
• En iyi kalite dış mekân mobilyaları ve tasarımı
• Kent mobilyaları, mağaza donanımları (ekipman, demirbaşlar 

ve bağlantı parçaları), aydınlatma ve atmosferin aşındırıcı 
etkilerine karşı direncin gerekli olduğu diğer endüstriyel 
uygulamalar.

Öne çıkan özellikler ve avantajlar
• Zorlu çevre koşullarına uygun olacak şekilde dış mekânda 

hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklılık
• Çok iyi mar direnci
• Tüm yüzeyler için genel bir enerji tasarrufu sağlayan 

optimize ve homojen pişirme koşulları.
• Qualicoat Sınıf 2, GSB Florida 3 ve AAMA2604
• Çeşitli renk, efekt ve parlaklık seviyesi seçenekleri 

mevcuttur 
 

• Kapı, veranda, çardak gibi açıktaki sistemler, büyük projeler 
ve ayrıca en iyi kalite dış mekân mobilyaları ve aydınlatmaları 
için özel olarak tasarlanmıştır

• Daha uzun kullanım süresi (estetik) ve sürdürülebilir seçim
• Avantajlar göz önüne alındığında düşük bir ekstra maliyetle 

alüminyum sistemlerin kalitesini artırma olanağı
• 25 yıla kadar garanti (şartlar dâhilinde)
• Düşük bakım maliyeti

* Garanti

Alesta® SD serisi ürünlerimiz garantilidir. Garantiler, ürün Axalta tarafından 
öngörülen koşullar altında, Axalta onaylı bir uygulayıcı tarafından  
uygulandığında geçerlidir. Garanti süresinin belirlenmesi için başlamadan 
önce boyanacak projenin değerlendirilmesi gerekir.
Garanti, onaylı uygulayıcı ile birlikte imzalanacaktır. Daha fazla bilgi için  
bölgenizdeki mimari renk uzmanı satış mühendisinizle iletişime geçin.
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Performans, sürdürülebilirlik ve trendler ICONICA’nın 
üç temel özelliğidir.

PERFORMANS
Axalta’nın Alesta® SD kalitesine göre üretilmiştir
ICONICA boyalarda süper dayanıklı bir polyester reçine  
sistemi baz alınmıştır Koleksiyonda, mimari projelerin yaşam 
döngüsünü uzatan ve dış mekânda üstün bir dayanıklılık sunan 
yüksek kalite pigmentler ve stabilizatörler kullanılmıştır.

ICONICA boyaların tüm renkleri, en zorlu ortamlarda parlaklık ve 
rengi koruma açısından değerlendirilir. Şiddetli UV ışınları,  
yüksek sıcaklık ve nem oranına maruz kalma testleri buna 
dâhildir.

Mükemmel çizilme veya mar direncine sahip, zamana meydan 
okuyan ICONICA ürünleri, Qualicoat Sınıf 2 standartlarını  
aşmaktadır. Axalta’nın 25 yıllık garantisi, boyaların parlaklığının 
ve genel estetik görünümünün korunmasını garanti eder.

Metalik bitişler için en yüksek yapıştırma standardı kullanılmış, 
uygulama sırasında tutarlı boya rengi sağlanmış ve farklı  
partiler arasında renk farklılıkları önlenmiştir.

ICONICA’nın çizilme veya mar direnci Martindale  
testiyle kanıtlanmıştır.
Martindale testi, boyalı bir yüzeyin mar direncini ölçmek için 
kullanılır. Sürtünme testi olarak da bilinen Martindale testleri, 
QUALICOAT özelliklerini karşılayacak şekilde, çizilme ve mar 
direncini test etmek üzere yapılır.

Bu teste göre, ekstra dayanıklı 2. sınıf toz boyada parlaklık 
tutma düzeyi, pürüzsüz bitişler için en az %30, dokulu bitişler 
için ise en az %60 olmalıdır.

Tüm ICONICA Alesta® SD ürünleri ortalama %70 ila %90 
parlaklık tutma düzeyi ile bu spesifikasyonları aşmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Toz boyalar solvent içermediğinden ve atmosfere ihmal  
edilebilir miktarlarda VOC saldığından, solvent bazlı boyalara 
kıyasla sürdürülebilir bir seçimdir ve iç mekân hava kalitesi 
üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.

ICONICA toz boyalar, LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda  
Liderlik) kredi puanını artırır ve serideki tüm ürünler tip 3  
Çevresel Ürün Beyanı (EPD) ile desteklenir.
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ICONICA
Alesta® SD bitişi

QUALICOAT
spesifikasyonu
Parlaklık tutma 
yüzdesi

ICONICA
Alesta® SD test 
sonucu  
ortalaması
Parlaklık tutma 
yüzdesi

Pürüzsüz Minimum %30 70-90%

Yarı Parlak/ 
Parlak

Minimum %30 70-90%

İnce Dokulu Minimum %60 70-90%



AXALTA COATING SYSTEMS

TRENDLER
Günümüzün binaları için seçilmiş renk temaları
ICONICA koleksiyonu, günümüzün inşa edilmiş çevresi için Natural Crafts, New Minimalism, Comforting Shelter ve
Celestial Space olmak üzere dört farklı renk teması sunar. Doğadan ilham alan tonlardan metalik ve yeni minimalizme; rahatlatıcı 
toprak tonlarından güneş sisteminin renklerine: ICONICA süper dayanıklı boya koleksiyonundaki tüm boyalar etrafımızdaki 
dünyayla benzersiz bir bağlantıdan ilham almıştır. Mimarlar, tasarımcılar ve inşaat camiasındaki diğer paydaşlarla yakın iş birliği 
içinde çalışan Axalta’nın mimari renk uzmanları, ürün yeniliklerimize rehberlik etmektedir.
Yeni* ICONICA boya koleksiyonu, mimari ve en iyi kalite tasarıma odaklanan renk tahmin ajansı Francq Colors Trend Studio ile iş 
birliğinin ve Axalta’nın yaptığı renk araştırmalarının eseridir.

*
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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


