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Alesta® SD 
SuprAnodic Koleksiyonu
SuperDurable toz boyalar

Alesta® SD SuprAnodic Koleksiyonu, superdurable 
kalitesinde bir toz boyanın tüm avantajlarını, eloksal 
yüzey görünümü ve farklı renk tonları ile birlikte sunar. 
SuprAnodic, Alesta® SD SuperDurable kalitesinde geliştirilmiş, 
güncel trendlere uygun, eloksal görünüme sahip toz 
boyalardan oluşan bir koleksiyondur. Koleksiyondaki renkler; 
geleceğin boya trendleri ile mimari ve tasarım sektöründe 
bugünkü talebin mükemmel bir birleşimidir. Bu ürünlerin 
hepsi en yüksek Axalta bonding standartlarına göre formüle 
edilmiştir. Bu kapsamlı yelpazede 22 eloksal görünümlü boya 
rengi mevcuttur. 

Prestijli binalar; üstün özelliklere sahip, çevreye saygılı ve 
güvenilir malzemeler ile yıllar boyunca yaşayacak şekilde inşa 
edilir. SuprAnodic Koleksiyonu, superdurable polyester reçine 
sistemini esas alan, daha yüksek kalitede pigmentler ve üstün 
dış cephe dayanımına sahip stabilizörleri barındıran bir ürün 
yelpazesidir.

SuprAnodic Koleksiyonu pencere doğramaları, kapılar, cephe 
kaplamaları gibi alüminyum ve çelik mimari bileşenler için 
özel olarak geliştirilmiştir. Aynı zamanda maksimum parlaklık 
korumasının ve renk solmazlığının çok önemli olduğu, kent ve 
dış mekan mobilyaları ve aydınlatmalar gibi pek çok kullanıma 
uygun olarak tasarlanmıştır.

Alesta® SD; UV maruziyeti ve nem konusunda en şiddetli hava 
şartlarına dayanacak şekilde tasarlanmış, mimari polyester 
kalitesinde formüle edilmiş, birinci sınıf ürün yelpazesinin 
bir parçasıdır. Tüm ürünler Qualicoat Class 2 ve GSB Florida 
3 (Master) kalite belgelerine sahiptir ve AAMA 2604 
gereksinimlerini yerine getirmektedir.  

SuprAnodic Koleksiyonun en önemli avantajı; alüminyum ve 
çelik profil doğramaları, giydirme veya kaplama paneller dahil 
olmak üzere geniş bir yelpazedeki yüzeylere uygulanması ve 
kimyasal yolla elde edilmesi imkansız olan homojen bir ‘eloksal’ 
görünüm sağlamasıdır.

Üstelik SuprAnodic Koleksiyonu farklı malzemeler üzerinde 
ve farklı üretim partileri arasında geleneksel kimyasal 
eloksale oranla çok daha iyi bir renk tutarlılığına sahiptir. Bu 
toz boyalar, alüminyum profiller üzerinde geleneksel eloksali 
olumsuz etkileyen yüzey kusurlarını gizleyebilmektedir. Ayrıca 
toz boyalar sağlığa veya çevreye zararlı madde piktogramı 
bulunmaz ve kürlenmiş son kaplama çevreye uçucu organik 
bileşen (VOC) yaymaz.

Uygulama aşaması çevre dostu ve tehlikesiz olup çeşitli 
yüzeyler üzerinde kullanma imkanı sunar. Bu benzersiz ve 
modern renk yelpazesinin yanında güvenilir tedarik ve servis ile 
yüksek üretim kalitesine sahiptir.

Öne Çıkan Özellikler 
• Dayanım ve çevre dostu 
• Bonded pigmentli, homojen metalik efektli 
• Üstün uygulama kolaylığı
•  Üretim partileri arasında mükemmel tutarlılık 
•  SuperDurable Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3 (Master) 

sertifikaları
•  Tüm SuprAnodic ürünlerimiz stoktan ulaşabilme imkanı
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Florida testi

Florida testi süresi (yıl)

Standart Alesta® AP ile superdurable
Alesta® SD karşılaştırması

Parlaklık stabilizasyonu

Florida testi süresi (yıl)

Renk Yelpazesi
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

Renk sapması

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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