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Alesta® SD
The SuprAnodic Collection
SuperDurable poedercoating

De Alesta® SD SuprAnodic Collection biedt naast de
look en de tinten van standaard geanodiseerde afwerkingen ook alle voordelen van een poedercoating
met een uiterst duurzame kwaliteit.
SuprAnodic is een collectie van de meest trendy
poedercoatings met geanodiseerde look in onze
Alesta® SD SuperDurable-kwaliteit. Het kleurenpalet vormt de
perfecte mix tussen toekomstige kleurentrends en de huidige
vraag in het architecturale segment en in de designwereld.
Alle producten zijn geformuleerd volgens de hoogste
bonderingstandaarden van Axalta. We bieden de keuze uit een
uitgebreid assortiment van 22 kleuren met anodisatielook.
Prestigieuze gebouwen worden opgetrokken om jarenlang
mee te gaan en op een harmonieuze manier in hun omgeving
te passen. Betrouwbare materialen met uitstekende
eigenschappen en respect voor het milieu. The SuprAnodic
Collection bestaat uit producten op basis van een uiterst
duurzaam polyesterharssysteem, waarin hoogwaardiger
pigmenten en stabilisatoren zijn ingewerkt met een
uitstekende externe duurzaamheid.
The SuprAnodic Collection werd speciaal ontwikkeld
voor aluminium en stalen architecturale componenten, zoals
ramen, gevels, bekleding en deuren. De producten zijn ook
geschikt voor stads- en tuinmeubilair, verlichting en tal
van andere toepassingen waarin glans- en kleurbehoud
zeer belangrijk zijn. Alesta® SD maakt deel uit van onze
premiumproducten in architecturale polyesterkwaliteit. Dit
assortiment is uitermate goed bestand tegen uv-straling en
vocht. Alle producten hebben uitmuntende kwaliteitslabels
Qualicoat Klasse 2 en GSB Florida 3 (Master) en beantwoorden
aan de AAMA 2604-eisen.

The SuprAnodic Collection biedt als grote voordeel dat
hiermee uiteenlopende ondergronden kunnen worden gecoat
zoals aluminium en stalen profielextrusies, gevelbekleding
of plaatpanelen. Daarbij ontstaat een gelijkmatige
‘geanodiseerde’ look die onmogelijk met chemische
anodisering kan worden verkregen.
Bovendien scoren de producten uit The SuprAnodic Collection
veel beter qua kleurechtheid dan traditionele chemische
anodisering, dit op verschillende ondergronden en materialen
van verschillende partijen. Oppervlaktefouten blijven bij
traditionele geanodiseerde afwerkingen soms zichtbaar op
aluminium profielen, maar voor deze poedercoatings vormen
ze geen partij. De poederlakken dragen geen pictogrammen
voor gezondheids- of milieugevaren en de uitgeharde coating
geeft geen VOC’s af.
Boven op het unieke en trendy kleurenaanbod kunnen
gebruikers rekenen op een voortreffelijke beschikbaarheid, een
betrouwbare service en een hoge productiekwaliteit.

Hoogtepunten
• Duurzaam en milieuvriendelijk
• Gebonderde, homogene metallic effecten
• Makkelijk toepasbaar
• Uitstekende consistentie tussen verschillende
productiepartijen
• Certificaties: SuperDurable Qualicoat Class 2 & GSB Florida 3
(Master)
• Alle SuprAnodic producten zijn uit voorraad leverbaar
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Standaard Alesta® AP versus super durable Alesta® SD
Florida blootstelling
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Kleurenselectie
Stainless Steel C31
SD201C7331121

Sienna
SD201C8214820

Glow 1035
SD201C1103520

Lotus
SD201C8214620

Light Bronze C32
SD201C1164121

Aubergine
SD201C8214520

Bronze
SD201C8000320

Nature
SD201C7333721

Champagne
SD201C1000220

Nimbus 9022
SD201C7902220

Gold
SD201C1000820

Horizon
SD201C7357320

Halo 1036
SD201C1103620

Mink 7048
SD201C7704820

Medium Bronze C33
SD201C8210521

Fossil 9023
SD201C7902320

Terra
SD201C8214720

Dusk
SD201C7357120

Brown
SD201C8000420

Sterling
SD201C7357220

Dark Bronze C34
SD201C8210621

Black C35
SD201C4000720
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