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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
SuperDurable powder coatings

Šedá je nadčasová, elegantní a vždy moderní.
Použití odstínů šedé v architektuře je nezávislé 
na čase a trendech. TIMELESS Collection je 
výběrem nejpopulárnějších odstínů šedé barvy
s metalickým efektem, vše ve vysoce odolné 
kvalitě Alesta® SuperDurable SD. Všechny 
výrobky TIMELESS jsou vyvinuty podle nejvyšších 
standardů Axalta a vyrobeny nejmodernějším 
způsobem bondování.

V tomto novém vydání The Timeless Collection
najdete perleťové nuance odstínů DB 701, 702 
a 703 dohromady s RAL 9006 a RAL 9007 v 
matném, pololesklém provedení a s originálním 
povrchem s jemné struktury. Naše řada produktů 
Alesta® SD SuperDurable Nabízí vysokou kvalitu 
a ochranu kovových podkladů v kombinaci s 
moderním dizajnem. Nejmodernější způsob 
bondování zvýrazňuje dokonalý vzhled povrchu, 
hloubku odstínu a zajišťuje konzistenci 
jednotlivých šarží.

V průběhu vývoje a výroby je věnována zvláštní 
pozornost jednoduché a robustní aplikaci. Toto 
umožňuje bezproblémové a konzistentnímu 
lakování s výsledky zajišťujícími, že naši zákazníci 
mohou udržovat vysoké standardy a požadavky na 
povrchovou úpravu. Kromě toho byla dále zlepšena 
chemická odolnost překonávající současné a možné 
budoucí požadavky. 

Odstíny Timeles Collection jsou testovány pro 
použití na různých stavebních prvcích a fasádách.
Alesta® SD SuperDurable jsou certifikovány
Qualicoat Class 2, GSB Florida 3 (Master) a
splňují požadavky AAMA2604.

Tato Timeles Collection spojuje brilantní vzhled 
bondovaných metalických odstínů a jednoduchou 
aplikaci.

Výhody

•  Odolný a udržitelný
•  Vynikající zpracovatelnost
•  Bondované, s homogenním metalickým efektem
•  Excelentní konsistence jednotlivých šarží
•  Matný a pololesklý hladký povrch, nebo povrch s  
    jemnou strukturou
•  SuperDurable Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3    
    (Master)
•  Splňuje požadavky dle  AAMA2604
•  Všechny produkty Timeless jsou dostupné   
    skladem

Odstín práškové barvy se může drobně lišit od 
odstínu mokré barvy.
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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Odstíny

Odstín Kód produktu Povrch a vzhled

+/- RAL 9006 SD701C7900620 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9007 SD701C7900720 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9006 SD031C7900620 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9007 SD031C7900720 Fine Textured | Metallic

DB 701 SD031C7070120 Fine Textured | Metallic

DB 702 SD031C7070220 Fine Textured | Metallic

DB 703 SD031C7070320 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9006 SD301C7900621 Smooth | Matt | Metallic

+/- RAL 9007 SD301C7900721 Smooth | Matt | Metallic

DB 701 SD301C7070120 Smooth | Matt | Metallic

DB 702 SD301C7070220 Smooth | Matt | Metallic

DB 703 SD301C7070320 Smooth | Matt | Metallic


