
AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD 
Kolekce SuprAnodic
Práškové barvy SuperDurable

Kolekce Alesta® SD SuprAnodic nabízí vzhled a 
barevné odstíny standardních anodických povrchových 
úprav s veškerými výhodami práškových barev v super 
odolné kvalitě.
SuprAnodic je kolekce práškových barev s trendy anodickým 
vzhledem, která byla vyvinuta v kvalitě Alesta® SD 
SuperDurable. Vybrané barvy jsou dokonalým mixem mezi 
budoucími barevnými trendy a současnou poptávkou v 
segmentu architektury a designu. Složení produktů odpovídá 
těm nejvyšším standardům bonderizace Axalta.
K dispozici je komplexní sortiment 22 anodických barev. 

U prestižních budov se předpokládá, že vydrží řadu let a budou 
v harmonii s okolím. Spolehlivé materiály s mimořádnými 
vlastnostmi šetrné k životnímu prostředí. Kolekce SuprAnodic 
je sortiment produktů na bázi systému super odolné 
polyesterové pryskyřice, který využívá vysoce kvalitní 
pigmenty a stabilizátory s mimořádnou povrchovou odolností 
v těch nejnáročnějších podmínkách.

Kolekce SuprAnodic byla speciálně vyvinuta 
pro hliníkové a ocelové architektonické prvky, například pro 
okenní rámy, fasády, obložení a dveře. Určena je také pro 
městský nábytek, zahradní nábytek, osvětlení a mnoho dalších 
aplikací, kde hraje důležitou roli zachování maximálního lesku a 
stálost barev.

Alesta® SD je součástí prémiové řady na bázi 
architektonického polyesteru, která by měla z hlediska 
expozice UV záření a vlhkosti odolat těm nejnáročnějším 
povětrnostním podmínkám. Všechny výrobky disponují 
certifikací Qualicoat Class 2 a GSB Florida 3 (Master) a splňují 
požadavky normy AAMA 2604.  

Hlavní výhodou kolekce SuprAnodic Collection je možnost 
ošetření široké škály substrátů, včetně hliníkových a ocelových 
profilů, obložení a plechových tabulí, při kterém se vytváří 
uniformní „anodický“ vzhled, jakého chemickou anodizací 
nedosáhnete.

Kolekce SuprAnodic Collection se dále vyznačuje mnohem 
lepší konzistentností barev na různých materiálech a mezi 
různými šaržemi než tradiční chemická anodizace. Tyto 
práškové barvy dokáží zakrýt povrchové vady na hliníkových 
profilech, kterými často trpí tradiční anodické povrchové 
úpravy. Práškové barvy navíc nejsou opatřeny piktogramy 
zdravotních ani environmentálních rizik a výsledný vytvrzený 
nátěr neuvolňuje těkavé organické látky.

Nanášení je ekologicky šetrné, není nebezpečné a je 
všestranné z hlediska použitých substrátů. Toto jedinečné 
a trendy portfolio barev nabízí spolehlivé dodávky, servis a 
špičkovou výrobní kvalitu.

Přednosti
•  Odolnost a ekologická šetrnost
•  Bonderizace, homogenní metalické efekty
•  Mimořádná aplikovatelnost
•  Mimořádná konzistentnost mezi šaržemi
•  Certifikace SuperDurable Qualicoat Class 2 a GSB Florida 3 

(Master)
•  Všechny produkty řady SuprAnodic máme skladem.

Product Information Bulletin
12/2020

The Axalta logo, Axalta™ , Axalta Coating Systems™ and all products denoted with ™ or ® are trademarks or registered trademarks of  
Axalta Coating Systems, LLC and its affiliates. Axalta trademarks may not be used in connection with any product or service that is not  
an Axalta product or service. Axalta Coating Systems GmbH · Uferstraße 90 · 4057 Basel · Switzerland | 12/2020



Product Information Bulletin
12/2020

Expozice na Floridě

Roky expozice na Floridě

Standardní Alesta® AP versus super odolná Alesta® SD

Retence lesku

Roky expozice na Floridě

Výběr barev
Stainless Steel C31
SD201C7331121

Glow 1035 
SD201C1103520

Light Bronze C32
SD201C1164121

Bronze
SD201C8000320

Champagne
SD201C1000220

Gold
SD201C1000820

Halo 1036
SD201C1103620

Medium Bronze C33
SD201C8210521

Terra 
SD201C8214720

Brown
SD201C8000420

Dark Bronze C34
SD201C8210621

Barevná odchylka

Sienna
SD201C8214820

Lotus 
SD201C8214620

Aubergine
SD201C8214520

Nature
SD201C7333721

Nimbus 9022
SD201C7902220

Horizon
SD201C7357320

Mink 7048
SD201C7704820

Fossil 9023
SD201C7902320

Dusk
SD201C7357120

Sterling
SD201C7357220

Black C35
SD201C4000720
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