
Product Information Bulletin
06/2020

The Axalta logo, AxaltaTM, Axalta Coating SystemsTM, and all products denoted with TM or ® are trademarks or registered trademarks of Axalta Coating 
Systems. LLC affiliates, Axalta trademarks may not be used in connection with any product or service that is not an Axalta product or service.
www.axalta.com/powdercoatings-emea

AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
SuperDurable poederlakken

Grijstinten zijn tijdloos en elegant, steeds 
aanwezig. Grijs in de architectuur is tevens 
niet onderhevig aan tijd of trends. De Timeless 
Collection is de beste mix van de meest populaire 
grijze metallic effecten, ontwikkeld in Alesta® 
SuperDurable SD kwaliteit. De producten zijn 
geformuleerd volgens de hoogste Axalta bonding 
normen.

In deze nieuwe editie van The Timeless Collection 
hebben we de parelmoerachtige nuances van 
de DB kleuren 701, 702 en 703 gecombineerd 
met RAL 9006 en RAL 9007 in een matte, semi-
glanzende of onze gekende fijntextuur afwerking 
opgenomen. Onze Alesta® SD SuperDurable 
producten bieden een hoogwaardige bescherming 
en verrijken het design van je metalen substraten. 
Het gebonderde metallic effect accentueert de 
diepte van de kleur en zorgt voor batch-to-batch 
consistentie.

Tijdens het ontwikkelings- en productieproces 
werd vooral de focus gelegd op duurzaamheid 
en een eenvoudige en robuuste toepasbaarheid. 
Dit leidt tot probleemloze en consistente coating 
resultaten die ervoor zorgen dat onze klanten 
hun eigen hoge normen kunnen handhaven.
De chemische bestendigheid werd tevens 
geoptimaliseerd om de huidige & toekomstige 
markteisen te overtreffen. 

De metallic effect kleuren uit The Timeless 
Collection zijn getest voor verschillende 
toepassingen in gevelbekleding en de architectuur. 
Alesta® SD SuperDurable voldoet aan de GSB 
Florida 3 (Master), Qualicoat Class 2 en AAMA2604 
specificaties.

Deze tijdloze kleurencollectie brengt gebonderde 
metallic effecten, makkelijke toepasbaarheid en 
duurzaamheid samen.

Hoogtepunten

•  Duurzaam
•  Uitstekende toepasbaarheid
•  Gebonderde, homogene metallic effecten
•  Uitstekende batch-to-batch consistentie
•  Matte, semi-glanzende en fijntextuur afwerking
•  SuperDurable Qualicoat Class 2 & 
    GSB Florida 3 (Master) gecertificeerd
•  Voldoen aan de AAMA2604 eisen
•  Alle Timeless producten zijn uit voorraad   
    leverbaar

Bij het matchen van een poederlak met een natlak 
kunnen er kleine verschillen zichtbaar zijn.
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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Kleurenlijst

Kleur Productcode Afwerking & Effect

+/- RAL 9006 SD701C7900620 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9007 SD701C7900720 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9006 SD031C7900620 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9007 SD031C7900720 Fine Textured | Metallic

DB 701 SD031C7070120 Fine Textured | Metallic

DB 702 SD031C7070220 Fine Textured | Metallic

DB 703 SD031C7070320 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9006 SD301C7900621 Smooth | Matt | Metallic

+/- RAL 9007 SD301C7900721 Smooth | Matt | Metallic

DB 701 SD301C7070120 Smooth | Matt | Metallic

DB 702 SD301C7070220 Smooth | Matt | Metallic

DB 703 SD301C7070320 Smooth | Matt | Metallic


