
AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Een poederlak voor buitentoepassing met de            
mogelijkheid om graffiti te verwijderen

Als antwoord op de marktbehoefte en om vandalisme 
op publieke plaatsen tegen te gaan, heeft Axalta 
Coating Systems een reeks antigraffiti poederlakken 
ontwikkeld.
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor biedt de bewezen antigraffiti 
performantie tesamen met alle voordelen van de Alesta® AP 
High Gloss producten. In het bijzonder een uitstekende
weersbestendigheid en de zeer goede mechanische 
eigenschappen. Het is speciaal bedoeld voor de bescherming 
van buitenonderdelen die blootgesteld worden aan graffiti: 
bouw, stadsmeubilair, bushaltes, parkeermeters, treinstations 
en –apparatuur met inbegrip van schakelapparatuuur, signalen, 
bruggen, machinerie …
• Deze specifieke Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor reeks werd 

geformuleerd om tegemoet te komen aan de eisen van de 
welbekende kwaliteitslabels in de architecturale markt: 
Qualicoat en GSB.

• Betreffende de antigraffiti eigenschappen:
 Ze werden met succes getest door het Dr. Kupfer 

laboratorium van de Duitse organisatie Gütegemeinschaft 
Anti-Graffiti.

Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor werd ontwikkeld en 
geformuleerd door onze labexperts om gereinigd te kunnen 
worden met verscheidene reinigingsmiddelen te gebruiken 
volgens de marktspelers, (zoals Arcane Gel, Scribex enz.). Voor 
bijkomende inlichtingen gelieve ons te contacteren.

Hoogtepunten
• ledere kleur (RAL, NCS, Pantone, BS …) kan geformuleerd 

worden in de hoogglans kwaliteit en een uitgebreide reeks 
formulaties zijn reeds bestaande

• Antigraffiti eigenschappen in één enkele laag 
(Gütegemeinschaft Anti-Graffiti)

• Economisch, verbeterde rendabiliteit, éénlaags

• Hoge UV-bestendigheid
• Zeer goede mechanische eigenschappen
• Standaard moffelcondities
• Compatibel met andere chemie zonder specifieke reiniging 

van de poederlaklijn
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassing
• Qualicoat en GSB gecertificeerd

Resultaten van de basistest

Resultaten van de 60 kleuren test

60 kleuren getest VOOR reiniging

Voor en na 15 cycli van graffiti en reiniging

60 kleuren getest NA reiniging
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