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Práškové barvy na polyesterové bázi „Alesta® IP Low Bake 
Antigassing“ Jsou navrženy pro minimalizaci výskytu 
povrchových vad lakovaného předmětu, které jsou zapříčiněny 
uvolňováním plynů či vlhkosti z pórovitých podkladů během 
vypalování

Nová generace práškových barev „low bake antigassing“ mohou být 
vypalovány při teplotách nižších než 160 °C, což pro Vás představuje 
snížení spotřeby energií a vyšší produktivitu při lakování velkých 
předmětů.

Díky širokému vypalovacímu okno práškové barvy Alesta® IP Low 
Bake Antigassing nabízejí taky možnost lakovat zároveň tenké 
i tlusté materiály bez rozdílu povrchového efektu či v barevném 
odstín.

Alesta® IP Low Bake Antigassing práškové barvy jsou doporučovány 
pro aplikaci na:
Ploty, městský mobiliář, zemědělské stroje, ocelové konstrukce 
(pozinkovaná ocel, žárově pozinkovaná ocel nebo pokovené oceli), 
lehká kování, zahradní nábytek a další aplikace, kde je zapotřebí jak 
úspora energie, tak vynikající vzhled.

Rozvrh vypalování:
Výhody
Alesta® IP Low bake Antigassing práškové barvy
•	 Vynikající ochrana výskytu povrchových vad
•	 Nízké teploty vypalování
•	 Vynikající odolonost vůči chemikáliím a vlhkosti
•	 Jednoduché nanášení
•	 Vysoká produktivita
•	 Snížená spotřeba materiálu
•	 Úspory energie a nákladů 
•	 Vynikající mechanické vlastnosti
•	 Dobrá odolnost vůči UV záření
•	 Vynikající rozliv
•	 Ekologické produkty
•	 Většina odstínů RAL je skladem

Produkty vysoké kvality a ekologické nabízející úspory  
nákladů a zvýšení produktivity. 

Alesta® IP Low Bake 
Antigassing řada
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