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Kolekce Fine Textured

Kolekce teplem tvrditelných práškových barev Fine 
Textured Alesta® AP nabízí vynikající vzhledové a 
funkční vlastnosti v široké řadě barev RAL – vše je 
dostupné skladem. Tato řada s jemnou strukturovanou 
povrchovou úpravou splňuje všechny architektonické 
požadavky, nabízí prvotřídní úrovně estetického 
vzhledu a funkčnosti, skrývá nedokonalosti a zlepšuje 
odolnost povrchové úpravy vůči oděru.

155 RAL odstínů k dispozici skladem, 35 dalších 
odstínů do výroby ve velmi krátkém čase.

Axalta inovace

V rámci našeho pokračujícího úsilí o zlepšení vlastností 
našich výrobků jsme vytvořili novou řadu Fine Texture 
splňující nejnáročnějších požadavky:

• Nízká teplota vypalování 12 min při 170 ° C, pro 
nižší spotřebu energie a vyšší produktivitu, což 
pomáhá snižovat náklady.

• Konzistentní vzhled při různých tloušťkách, 
dosažený vytvořením velmi jemné struktury a 
rovnoměrného matného povrchu.

• Vylepšená kryvost: umožnění tenčí vrstvy pro 
snížení spotřeby na m².

• Omezená vlastnost odplynění podkladu a 
• nestékavost i v silných vrstvách díky specifické 

viskozitě.
• Vylepšená účinnost přenosu a aplikační vlastnosti: 

umožňuje rovnoměrné pokrytí výrobků,  
usnadňuje vyplňování škrábanců a snižuje  
nadměrné tloušťky.

Využití

• Architektura: dveřní a okenní rámy, stínění a jiné 
konstrukční aplikace

• Kovový nábytek: kancelářský nábytek, police, 
reklamy, městský mobiliář, zahradní nábytek, 
osvětlení…

• Široké průmyslové využití

Hlavní výhody

• Velmi matný módní vzhled
• Vynikající trvanlivost
• Nízká citlivost na znečištění
• Nízká spotřeba energie
• Vynikající odolnost proti poškrábání
• Schopnost zakrýt povrchové vady podkladu
• Konzistentní vzhled
• 155 RAL odstínů skladem
• ± RAL 9006 and ± 9007 jsou bondovány
• Šetrné k životnímu prostředí
• Schválené dle Qualicoat Class 1 a GSB Florida 1 

(Standard)
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The Fine Textured Collection
155 RAL odstínů skladem
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