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Alesta® Super Durable
Architecturale polyester producten met bewezen
duurzaamheid en verlengde garantie.
Architecten ontwerpen prestigieuze gebouwen die de tand des
tijd moeten kunnen doorstaan en hun omgeving respecteren.
Ze zoeken betrouwbare materialen met uitstekende
eigenschappen die het milieu respecteren.
Het Alesta® Super Durable gamma is gebaseerd op een heel
duurzame polyesterhars, hoogwaardige pigmenten en stablisatoren
met uitstekende buitenbestendigheid. Ze zijn uitermate geschikt
voor zeer zonnige omgevingen.
Eindgebruikers hebben deze voordelen snel opgemerkt, hetgeen een
directe invloed heeft op de levensduur van het gelakte product.
De voornaamste toepassingen van deze poederlakken zijn deuren,
raamkozijnen, gevelbekleding, andere onderdelen in de architectuur
en constructie van prestigieuze gebouwen. Ook kunnen ze gebruikt
worden voor stadsmeubilair, shopping centra, tuinmeubilair,
verlichting of andere industriële toepassingen waar behoud van
glansgraad en kleur zeer belangrijk is.

Alesta® SD maakt deel uit van ons Premium gamma dat geformuleerd
is in architecturale polyester kwaliteit volgens de strengste
specificaties. Deze zijn goedgekeurd door Qualicoat Klasse 2 en
GSB Master. De technische voordelen van het Alesta SD gamma
zijn erkend door verschillende procesontwikkelings ingenieurs en
loonlakkers.

De Alesta® SD producten kunnen geformuleerd worden in
verschillenden afwerkingen en zijn beschikbaar in een groot aantal
kleuren volgens de huidige trends.

Hoogtepunten
• Uitstekende duurzaamheid
• Verkrijgbaar in alle soorten afwerkingen
• Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren, effecten en glansgraden
• Consistent uitzicht, ongeacht de laagdikte
• Goedgekeurd door Qualicoat Klasse 2 en GSB Master
• Sommige kleuren zijn niet opgenomen in het gamma om te
voldoen aan de kwaliteitslabels
• Makkelijk toepasbaar, uitstekende vloei
• Standaard moffelcurve, om op energiekosten te besparen
• Tot 25 jaar garantie (onderhevig aan voorwaarden)
• Milieuvriendelijk, vrij van solventen.

Deze nieuwe Axalta collectie promoot mat, satijnglans, metallic,
hoogglans, getextureerde oppervlakken en speciale effecten, dit
alles voor een duurzame architectuur. Het biedt een kleurenpallet
geïnspireerd op grondstoffen, water, lucht, aarde en vuur, de
seizoenen en klimaten, die het huidige landschap van de nieuwe
eeuw respecteren.
Gerenomeerde architecten uit heel Europa en het Midden Oosten
hebben met Axalta samenwerkt aan “The Architects Edition”, een
collectie die Alesta® Super Durable in de kijker zet.
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