
AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD 
Kolekcja SuprAnodic
Farby proszkowe o bardzo wysokiej trwałości

Kolekcja Alesta® SD SuprAnodic oferuje wygląd i 
odcienie standardowych powłok anodowanych ze 
wszystkimi zaletami farb proszkowych o bardzo 
wysokiej trwałości.
SuprAnodic to kolekcja wyjątkowych farb proszkowych 
zapewniających anodowane wykończenie o sprawdzonej 
jakości Alesta® SD SuperDurable. Wyselekcjonowana paleta 
barw doskonale wpisuje się w aktualne oraz przyszłe 
trendy kolorystyczne w architekturze i designie. Wszystkie 
produkty są opracowane zgodnie z najwyższymi standardami 
technologii bondingu Axalta. Dostępna jest szeroka gama 22 
odcieni imitujących powłoki anodowane.
Prestiżowe budynki powinny zachowywać swoje walory przez 
wiele lat, a przy tym harmonizować z otoczeniem. Z tego 
też powodu należy do ich malowania używać niezawodnych, 
przyjaznych dla środowiska materiałów o wyjątkowych 
właściwościach. Kolekcja SuprAnodic to oferta produktów 
zbudowanych na bazie wysokiej jakości żywic poliestrowych, 
zawierających trwałe pigmenty oraz utwardzacze 
zapewniające wyjątkową wytrzymałość ostatecznej powłoki 
zewnętrznej.

Kolekcja SuprAnodic została opracowana specjalnie do 
stosowania na aluminiowych i stalowych elementach 
architektonicznych, takich jak stolarka okienna, elewacje 
budynków, czy też drzwi. Produkty te przeznaczone są 
również do malowania małej architektury miejskiej, mebli 
ogrodowych, oświetlenia oraz wszelkich innych zastosowań, 
w których bardzo istotne jest długotrwałe zachowanie 
połysku i koloru. Alesta® SD wchodzi w skład oferty 
produktów Premium, opracowanych na bazie wysokiej jakości 
poliestru architektonicznego, zaprojektowanych tak, aby 
stawić czoła najtrudniejszym warunkom atmosferycznym, 
takim jak wysoka ekspozycja na promieniowanie UV, czy też 
podwyższona wilgotność. Wszystkie produkty posiadają 

certyfikaty Qualicoat klasy 2 i GSB Florida 3 (Master) oraz 
spełniają wymagania normy AAMA 2604.  
 
Główną zaletą kolekcji SuprAnodic jest możliwość jej 
stosowania na szerokiej gamie podłoży; między innymi na 
profilach aluminiowych i stalowych, panelach z blachy, tworząc 
jednolity efekt kolorystyczny, niemożliwy do osiągnięcia przy 
tradycyjnej metodzie anodowania.  

Ponadto kolekcja SuprAnodic zapewnia znacznie lepszą 
powtarzalność odcienia danego koloru pomiędzy 
poszczególnymi partiami produkcyjnymi, jak i przy nakładaniu 
na różnej jakości aluminium. Powłoka proszkowa łatwiej 
maskuje wady powierzchni profili aluminiowych, które mogą 
być uwidocznione przez tradycyjne powłoki anodowe. Farby 
proszkowe nie są klasyfikowane jako produkty niebezpieczne, 
przez co nie muszą być oznaczane poprzez etykiety 
bezpieczeństwa i inne piktogramy wskazujące zagrożenia 
dla zdrowia. Co więcej, produkty te nie generują LZO podczas 
poprawnego procesu polimeryzacji. 
Proces aplikacji jest przyjazny dla środowiska i nieszkodliwy, 
a także może być stosowany na wielu różnych podłożach. 
Uzupełnieniem tej wyjątkowej oferty kolorystycznej jest 
niezawodność dostaw, wysoki standard obsługi oraz jakości 
produkcji.

Główne cechy
•  Trwałość i przyjazność środowisku
•  Jednorodny efekt metaliczny w technologii bondowania
•  Doskonałe właściwości użytkowe
• Wysoka powtarzalność każdej partii produkcyjnej 
• Aprobaty: SuperDurable Qualicoat klasa 2 oraz  

GSB Florida 3 (Master)
•  Wszystkie produkty SuprAnodic dostępne w magazynie
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Ekspozycja na Florydzie

Lata ekspozycji na Florydzie

Standardowa Alesta® AP kontra 
superwytrzymała Alesta® SD

Zachowanie połysku

Lata ekspozycji na Florydzie

Wybór kolorów
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

Zróżnicowanie kolorystyczne

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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