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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Farby Proszkowe SuperDurable
Szarość - wysublimowana elegancja. Wyjątkowa,
nowoczesna, ponadczasowa. W architekturze
doceniana za wszechstronne zastosowanie
i nieograniczone możliwości. Timeless to
ekskluzywna kolekcja wyselekcjonowanych
kolorów w szarych odcieniach z metalicznym
efektem, opracowana w jakości SuperDurable, z
certyfikatem Qualicoat 2 i GSB Florida 3 (Master).
Produkty Timeless Alesta®SD są opracowane
i produkowane w technologii bondingu z
zachowaniem najwyższych standardów Axalta.
W nowej edycji The Timeless Collection
prezentuejemy metaliczne kolory DB 701, 702 i
703 oraz RAL 9006 i RAL 9007 w wykończeniu
matowym, satynowym i drobnostrukturalnym, w
wersji Alesta® SD SuperDurable o podwyższonej
odporności na warunki atmosferyczne i dla lepszej
ochrony metalowych elementów. Bondowane
efekty metaliczne podkreślają głębię koloru i
zapewniają powtarzalność partii produkcyjnych.
W całym procesie formulacji i produkcji szczególną
uwagę zwrócono na opracowanie prostej
aplikacji. To prowadzi do bezproblemowego i
spójnego pokrycia detali, zapewniając naszym
klientom utrzymanie wysokich standardów
jakości. Oprócz tego, udoskonalono formulację
pod kątem odporności chemicznej, tak by
przekraczała dotyczasowe wymagania specyfikacji
i sprostała możliwym przyszłym, jeszcze bardziej
rygorystycznym warunkom.
Produkty z nowej kolekcji Timeless są
przetestowane pod kątem jakości do stosowania
na elewacjach i do innych architektonicznych
aplikacji. Alesta® SD SuperDurable spełnia
wymagania Qualicoat Class 2, GSB Florida 3
(Master) i AAMA2604.

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•

Trwałość i stabilność koloru
Doskonała aplikacja
Bondowane; jednorodne efekty metaliczne
Doskonała powtarzalność poszczególnych partii
produkcyjnych
• Dostępne wykończenia: mat, satyna, drobna
struktura
• SuperDurable Qualicoat 2, GSB Florida 3 		
(Master), BS EN 12206 oraz AAMA2604
• Produkty magazynowe
Dopasowanie kolorów powłok proszkowych do
próbki powłoki ciekłej może wykazywać różnice.

Ta kolekcja ponadczasowych kolorów to idealne
połączenie bondowanych efektów metalicznych z
prostą aplikacją i trwałością.
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Alesta® SD
The Timeless Collection
Lista kolorów

Nazwa koloru

Kod produktu

Wykończenie i efekt

+/- 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
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