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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
SuperDurable toz boyalar

Gri zarif, zamansız ve her zaman popüler... 
Mimarlıkta gri tonlarını zamana ve trendlere karşı 
hayatta kalan renkler olarak tanımlayabiliriz. 
TIMELESS Koleksiyonu, popüler metalik griler 
arasından yapılan mükemmel bir seçkidir 
ve SuperDurable kalitesinde geliştirilmiştir. 
Koleksiyondaki ürünlerin hepsi en yüksek Axalta 
bonding standartlarına göre formüle edilmiştir.

Timeless Koleksiyonunun bu yeni sürümünde; 
DB 701, 702 ve 703’ün sedefli nüansları ile, 
RAL 9006 ve RAL 9007’un mat, yarı parlak ve 
ince tekstürlü yüzey bitişlerini bir araya getirdik. 
Alesta® SD SuperDurable üstün kalitesi ile metal 
yüzeyli tasarımlarınıza mükemmel koruma sağlar. 
Bonded metalik etki, renge derinlik katar ve üretim 
partileri arasındaki tutarlılığı sağlar.

Formülasyon ve üretim süreci boyunca ürünleri, 
kolay ve dayanıklı bir uygulamaya imkan 
sağlayacak şekilde geliştirmeye özellikle dikkat 
edilmiştir. Böylelikle müşterilerimizin kendi 
yüksek standartlarını korumalarını sağlayan 
sorunsuz ve tutarlı kaplama sonuçları elde etmesi 
sağlanır. Bunun yanı sıra, mevcut talepleri ve olası 
gereklilikleri karşılamak için kimyasal dayanıklılık 
daha da artırılmıştır.

Timeless Koleksiyonunun kalitesi, cephe ve farklı 
mimari uygulamalarda kullanım açısından test 
edilmiştir. Alesta® SD SuperDurable, Qualicoat 
Class 2, GSB Florida 3 (Master) ve AAMA2604 
gerekliliklerini karşılamaktadır.

Zamanı asla geçmeyen renklerden oluşan bu 
koleksiyon bonded metalik etkiyi, uygulama 
kolaylığını ve sürdürülebilirliği bir araya getirir.

Göze Çarpan Özellikler

•  Dayanıklılık ve sürdürülebilirlik
•  Mükemmel uygulanabilirlik
•  Bonded, homojen metalik etkiler
•  Üretim partileri arası mükemmel tutarlılık
•  Mat, Yarı Parlak veya İnce Tekstürlü yüzey   
    bitişleri
•  SuperDurable Qualicoat Class 2 ve 
    GSB Florida 3 (Master) onaylıdır
•  AAMA2604 gerekliliklerini karşılar
•  Tüm Timeless ürünleri stokta mevcuttur

Toz boyaların, yaş boya numuneleri ile renk 
karşılaştırılması sırasında farklılıklar görülebilir.
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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Renk listesi

Renk Ürün kodu Yüzey Bitişi ve Etki

+/- 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


