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Nová generace Alesta IP Gloss dokáže kombinovat 
vynikající vlastnosti lakování s dobrou odolností vůči 
povětrnostním podmínkám a UV záření a je používán 
hlavně pro dekoraci a ochranu všech typů kovových 
výrobků navržených pro vnitřní i venkovní použití.

Alesta IP Gloss má vynikající reaktivitu a velmi dobrý rozliv. 
Společně s excelentní efektivitou a širokým vypalovacím oknem, 
Alesta IP Gloss zvyšuje produktivitu a efektivitu vynaložených 
nákladů. Dále je velmi jednoduché aplikovat velkou tloušťku 
vrstvy bez povrchových vad.

Cílovými trhy této řady jsou obecně průmyslová výroba a lakovny, 
které se specializují na lakování ve strojírenství, zahradního 
nábytku, městského mobiliáře, v oblasti topení, větrání a 
klimatizace, jízdních kol, plynových nádob, hasících přístrojů, 
plotů atd.

Nová řada Alesta IP Gloss nabízí i ostatní známe výhody 
práškového lakování: absence těkavých látek, ekologické 
produkty, může být přelakováno atd.

Výhody 

•	 Jednoduchá aplikace
•	 Snížená spotřeba materiálu
•	Vysoká produktivita
•	Vynikající reaktivita
•	Velmi dobrý rozliv
•	Dobrá odolnost vůči UV záření
•	Dobré mechanické vlastnosti
•	 Lakování šetrné k přírodě
•	Mnoho odstínů RAL na skladě

Nový průmyslový polyester s vynikajícími  
vlastnostmi uvnitř i venku. 

Alesta® IP Gloss

Rozvrh vypalování:

50 Vypalovací okno
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