A X A LTA C O AT I N G S Y S T E M S

Krachtige
bescherming van staal
Alesta® AP QualiSteel

Standaard Polyester
poedercoating

Alesta® AP QualiSteel

Hoogtepunten
Gegalvaniseerd staal
en poedercoating

Innovatieve architecturale
kwaliteit

In een steeds veeleisendere markt,
is er een steeds grotere behoefte
aan producten die staal met een
gegalvaniseerde of thermisch verzinkte
afwerking optimaal beschermen.
Alesta® AP QualiSteel vergroot de
duurzaamheid van de meeste stalen
objecten en garandeert een sublieme
bescherming. De poedercoating is
verkrijgbaar in een waaier aan kleuren.

Alesta® AP QualiSteel van Axalta is
een assortiment uiterst doeltreffende
poedercoatings met uitstekende
ontgassende eigenschappen voor
poreuze stalen oppervlakken.
Dankzij de unieke kenmerken van
het product kunnen stalen objecten
al worden gecoat tijdens het
ontgassen. Alesta® AP QualiSteel
komt de productiviteit ten goede en
is veel praktischer dan traditionele
toepassingen die uit twee stappen
bestaan. Bovendien verandert het
product de uitstraling van het
oppervlak niet.
Afhankelijk van het te coaten oppervlak
en de mate van efficiëntie die u wenst,

Bekroond met het QUALISTEELCOAT
kwaliteitslabel
Alesta® AP QualiSteel maakt deel uit van
het QUALISTEELCOAT coating systeem.
Deze erkende internationale organisatie
promoot en ziet toe op de naleving van
de kwaliteitsstandaarden voor het coaten
van staal. Alesta® AP QualiSteel biedt een
ultraprofessionele oplossing: de poedercoating
is gemakkelijk aan te brengen, zeer efficiënt en
duurzaam, en beschermt subliem – zonder de
uitstraling van het oppervlak te veranderen.

kan Alesta® AP QualiSteel worden
uitgehard bij slechts 160 °C (voor een
energiezuinige oplossing) of bij een
hogere temperatuur (voor een grotere
productiviteit). Alesta® AP QualiSteel
staat voor een superieur rendement en
verhoogt dus aanzienlijk de efficiëntie.
Ook wat duurzaamheid betreft, is
deze poedercoating een uitmuntende
keuze. Hij is niet alleen energiezuinig en
poederbesparend, maar ook labelvrij en
verlengt aanzienlijk de levensduur van
stalen structuren door een maximale uvstabiliteit en extra bescherming tegen
corrosie.

Toepassingen
• Machinebouw
• tuin- en stadsmeubilair
• stalen constructies
• serres
• omheiningen en hekwerken
• stads- en buitenverlichting
• outdoor fitness- speeltoestellen
• …

•
•
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Uitstekende ontgassende eigenschappen
Erg energiezuinige oplossing
Verhoogt de productiviteit
Uitstekende UV-bestendigheid
Maakt deel uit van het QUALISTEELCOAT coating systeem
Uitstekende mechanische eigenschappen
Goede vloei-eigenschappen en een zijdeglans afwerking
Vermindert poederverbruik
Meest gangbare RAL-kleuren uit voorraad leverbaar

RAL 9016
AQ70029901620

RAL 7039
AQ70027703920

RAL 6009
AQ70026600920

RAL 9010
AQ70029901020

RAL 7037
AQ70027703720

RAL 6005
AQ70026600520

RAL 9007
AQ70127900720

RAL 7035
AQ70027703520

RAL 5010
AQ70025501020

RAL 9006
AQ70127900620

RAL 7022
AQ70027702220

RAL 3020
AQ70023302020

RAL 9005
AQ70024900520

RAL 7021
AQ70027702120

RAL 3000
AQ70023300020

RAL 9002
AQ70029900220

RAL 7016
AQ70027701620

RAL 1018
AQ70021101820

RAL 8019
AQ70028801920

RAL 7001
AQ70027700120

Alle op RAL gebaseerde kleuren
beschikbaar op aanvraag.
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