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The Fine Textured Collection

Alesta® AP termoset toz boyaların Fine Texture 
Koleksiyonu, RAL’e dayalı olarak, çok çeşitli renklerde 
mükemmel bir görünüm ve işlevsel performans sağlar. 
Tümü stoklarda mevcuttur.  Tekstüre son kat boyalara 
sahip bu yelpazede tüm mimari gereklilikler 
karşılanırken, en üst seviyede estetik ve işlevsel 
performans sağlanır. Kusurları saklar ve son kat 
boyaların çizilmeye karşı dayanıklılığını arttırır.

Stoğumuzda 155 RAL rengi mevcuttur. Kalan 35 
rengin ise formülasyonu hazır ve kısa süre içerisinde 
üretilip teslim edilebilir.

Axalta yeniliği

Ürünlerimizin performansını sürekli iyileştirme çabamız 
doğrultusunda yeni İnce Tekstürlü serimizi en etkin 
spesifikasyonlara göre formüle ettik:

• 170°C de 12 dakika kürlenme, daha düşük enerji 
tüketimi ve daha yüksek verimliliğin yanısıra  
maliyetleri düşürmeye yardımcı.

• Farklı uygulama kalınlıklarında dahi stabil kalan 
tekstüre yapısı ve mat parlaklık bitişi.

• İyileştirilmiş örtücülük: daha ince uygulanmaya 
olanak sağlayarak m² başına tüketimi azaltır.

• Spesifik viskozitesi sayesinde kalın film  
tabakalarında dahi gaz çıkışı ve akma  
problemlerine engel olma.

• Geliştirilmiş transfer verimliliği ve uygulama  
karakteristiği: malzeme yüzeyindeki çizikleri  
örtmeye yardımcı  olur, homojen film tabakası 
sağlayarak aşırı kalınlıkları azaltır.

Uygulama Alanları

• Mimari: kapı ve pencere çerçeveleri, cephe profil  
ve levhaları ve yapıdaki diğer uygulamalar

• Metal mobilya: ofis mobilyaları, mağaza  
ekipmanları, reklam stantları, şehir ve bahçe  
mobilyaları, aydınlatma

• Genel endüstriyel uygulamalar

Öne Çıkan Özellikler

• Oldukça mat trend bitiş
• Muhteşem dayanıklılık
• Kirlenmeye karşı yüksek dayanım
• Düşük enerji tüketimi
• Aşınmaya karşı mükemmel direnç
• Yüzey kusurlarını gizleme özelliği
• Stabil efekt
• Çizilme direnci yüksek
• 155 Stoklu RAL rengi
• Bonded ± RAL 9006 ve ± 9007
• Çevre dostu
• Qualicoat Class 1 ve GSB Florida 1 (Standart) 
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