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Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor
Dış mekan uygulamalarında grafitiyi engelleyecek  
bir toz boya.

Axalta Coating Systems, pazar ihtiyaçlarına yanıt 
vermek ve halka açık tesislerin vandalizmine karşı 
koymak için antigrafiti toz boya çeşitleri geliştirmiştir.
Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor, Alesta® AP parlak ürün 
serisinin tüm avantajlarıyla birlikte kanıtlanmış antigrafiti 
performansı sunar. Özellikle hava koşullarına dayanıklılığı 
mükemmeldir ve çok iyi mekanik özellikler sunar.
Özellikle grafitiye maruz kalan dış ortam parçalarının korunması 
amacıyla tasarlanmıştır: inşaat yapıları, şehir mobilyaları, 
otobüs durakları, parkmetreler, tren istasyonları ve şalt, 
sinyaller, köprüler,makine gibi ekipmanları...
• Bu özel Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor serisi, mimari 

pazardaki tanınmış kurumların (QUALICOAT VE GSB) 
gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiştir.

• Antigrafiti özellikleriyle ilgili olarak: 
Alman kurumu Gütegemeinschaft Anti-Graffiti’den Dr. Kupfer 
laboratuvarı tarafından başarıyla test edilmiştir.

Alesta® AP AntiGraffiti Outdoor, piyasanın önde gelenleri 
tarafından onaylanmış birkaç temizleyici (Arcane jel, Scribex 
vb. dâhil) kullanılarak laboratuvar uzmanlarımız tarafından 
geliştirilmiş ve formüle edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bize 
ulaşın. Axalta Coating Systems parlak görünümlü birçok renk 
seçeneği sunmaktadır. Lütfen ayrıntılar için bizimle iletişime 
geçin.

Öne Çıkan Özellikler
• Tüm renkler (Ral, NCS, Pantone, BS…) parlak, kaliteli ve 

hâlihazırda mevcut çeşitli formülasyonlara göre formüle 
edilebilir

• Tek bir kat ile grafiti önleyici özellikler (Gütegemeinschaft 
Anti-Graffiti)

• Daha ekonomik ve verimli – sadece tek kat

• UV ışınlarına karşı oldukça dayanıklı
• Çok iyi mekanik özellikler
• Standart kürlenme koşulları
• Standartın dışında özel bir kabin temizliği yapılmasına gerek 

kalmadan diğer boyalar ile uyumludur.
• Hem dış hem iç mekanlarda kullanıma uygundur
• QUALICOAT Sınıf 1 ve GSB Florida 1 (Standart) sertifikalıdır

Bazı temel test sonuçları 

60 renk testinin sonuçları

Temizlikten ÖNCE test edilen 60 renk Temizlikten SONRA test edilen 60 renk

15 döngü grafiti ve temizlik öncesi ve sonrası
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