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Tijdloos en elegant – steeds hedendaags, doch niet onderhevig 
aan trends – en een kwaliteit die The Timeless Collection doet 
opvallen in het architecturale segment. In deze editie hebben 
we de focus gelegd op de top 5 metallic effect kleuren in 
verschillende afwerkingen (mat, fijntextuur en semi-gloss)  
en hebben we enige technologische finetuning toegepast.

De parelachtige nuances van de DB kleuren 701, 702 en 703 samen 
met de RAL 9006 en RAL 9007 bieden niet alleen bescherming maar 
verbeteren tevens het design van de objecten. Het metallic effect 
accentueert de diepte van de kleuren.

Doorheen het formulatie- en productieproces werd vooral de focus 
gelegd op duurzaamheid en een probleemloze applicatie van 
de poederlak (easy2use). Dit heeft geresulteerd in consistente 
lakresultaten om de hoge standaarden van onze klanten te 
waarborgen. Deze vooruitgang werd bereikt door de verdere 
ontwikkeling van het bondingproces, het finetunen van de 
formulaties en het toepassen van additionele testroutines. Daarbij 
werd ook de chemische resistentie verbeterd om te voldoen aan  
de huidige behoeften en mogelijk toekomstige vereisten.

De Timeless metallic effect kleuren zijn getest voor toepassingen  
in gevelbekleding, voldoen aan de GSB en Qualicoat specificaties  
en zijn tevens beschikbaar in standaard architecturale polyester  
en SuperDurable kwaliteit.
Met de ontwikkeling van The Timeless Collection heeft Axalta 
Coating Systems de kloof gedicht tussen briljante effecten, 
probleemloze applicatie en uitstekende duurzaamheid.

Hoogtepunten:
•	 Probleemloze applicatie (easy2use)
•	 Briljante effecten
•	 Hoge chemische bestendigheid van het metallic effect,  

overtreft de voorschriften van de kwaliteitsinstellingen  
(GSB Standard + Master, Qualicoat Class 1 + 2)

•	 Mat, fijntextuur en semi-gloss afwerkingen
•	 Beschikbaar in standaard (Alesta® AP) en 

SuperDurable kwaliteit (Alesta® SD)
•	 Alle kleuren leverbaar uit voorraad

The Timeless Collection.
Alesta® AP


