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Specjalna farba proszkowa do użytku 
wewnętrznego o wysokiej odporności 
na ścieranie i szorowanie

POLYFLEX® PES-30

 co odporna
Równie mocna



Rozwiązanie problemu

Innowacyjna, duża odporność na ścieranie i szorowanie.
Niezwykle wysoka odporność na ścieranie i szorowanie 
zwiększa trwałość wysokiej jakości detali malowanych 
proszkowo.

Udoskonalenie procesu
Możliwość zrezygnowania z dodatkowego malowania 
bezbarwnym lakierem pozwala na większą wydajność całego 
procesu produkcji. Także przestawienie na prostszą koncepcję 
pakowania  i zabezpieczania na czas transportu może 
oszczędzić Państwa czas i koszty.

Podwyższony poziom bezpieczeństwa
Wyższa odporność na zadrapania zapobiega uszkodzeniom już 
w fazie produkcji. Dodatkowo duża odporność na chemikalia 
redukuje ryzyko niewłaściwego czyszczenia.

Poprawiona ekonomiczność
Tam, gdzie dotąd stosowano system dwuwarstwowy, osiąga 
się teraz tę samą jakość powierzchni wykonując tylko jedną 
czynność. Odporne na zadrapania produkty będą wymagały 
mniej poprawek i renowacji.

Któżby chciał tylko raz otworzyć i zamknąć 
swoją szufladę? Wyroby jakościowe o wy-
sokim ryzyku zużycia wymagają trwałego  
i estetycznego powlekania - POLYFLEX® PES-30 

POLYFLEX® PES-30 to szczególnie odporny na zadrapania 
i ścieranie lakier proszkowy do użytku wewnętrznego. Dzięki 
zupełnie nowatorskiej technologii żywicznej udało się 
zmaksymalizować trwałość powierzchni, bez uszczuplania 
mechanicznych właściwości powłoki lakierowej.

Dotychczas farby proszkowe wystawiane na silne tarcie 
i szorowanie musiały być zabezpieczane lakierem 
bezbarwnym. Dzisiaj w wielu przypadkach można zastosować 
jednowarstwowy wariant metallic POLYFLEX® PES-30. 
Tylko w jednej czynności roboczej uzyskuje się odporność 
na zadrapania, wystarczającą w wielu zastosowaniach.

POLYFLEX® PES-30 nadaje się do wszystkich powierzchni 
wewnętrznych o wysokich wymogach estetycznych, które 
należy chronić przed nadmiernym uszkodzeniem. Wiele 
usterek w polakierowanych  detalach  występuje również 
w skutku nieodpowiedniego opakowania produktu na 
czas transportu. Dzięki swoim właściwościom POLYFLEX®  
PES-30 może dodatkowo pomóc w dostarczaniu dekoracyjnie 
istotnych produktów nienaruszonym stanie.

Równie mocna, co odporna
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Zastosowanie

Jednowarstwowe odcienie metaliczne i kolorowe 
POLYFLEX® PES-30 umożliwia osiągnięcia znakomitych, 
estetycznych efektów metalicznych w jednym procesie 
technologicznym przy użyciu tylko jednej warstwy farby. 
Weryfikacji wymaga niekiedy potrzeba pokrywania lakierem. 

Do procesu aplikacji POLYFLEX® PES-30 można używać urządzeń 
corona i tribo. Farbę można wypalać w normalnych warunkach 
termicznych. Wszystkie właściwości, jak na przykład odporność 
na korozję, odporność na  zżółknięcie czy elastyczność 
mechaniczna, spełniają wysokie wymogi jakościowe, normalne 
dla farb proszkowych POLYFLEX.

POLYFLEX® PES-30 

Cechy produktu 

Znakomite właściwości 
- jednowarstwowy metallic z ochroną pigmentu 
- duża odporność na szorowanie i ścieranie 
- duża odporność na rozpuszczalniki i preparaty  

czyszczące 
- jakość wewnętrzna 

Farby: 
Różnorodność efektów metallic - także łączonych, 
oraz dostępne wszystkie odcienie powszechnie stosowanych 
wzorników kolorów. POLYFLEX® PES-30 dostępny jest 
w połysku i satynie.

Uszlachetniona powierzchnia zapewnia większą odporność na 
ścieranie i szorowanie



  Duża odporność na ścieranie i szorowanie

  Odporność na rozpuszczalniki i preparaty czyszczące

  Jednowarstwowy system metallic z ochroną pigmentu

Farba standardowa czy dokładne zbliżenie do oryginału? Nasz asortyment farb proszkowych 

POLYFLEX® jest od dzisiaj podporządkowany Państwa życzeniom. Co warto wiedzieć? Zamówione 

przez Państwa odcienie dokumentujemy w specjalnej książce. Wszystko po to, by w  przyszłości 

zaoferować Państwu dokładnie ten sam odcień, jaki wybiorą Państwo dzisiaj. Najwyższa 

jakość jest naszą aspiracją od ponad 30 lat. A najlepsze jest dla nas zaledwie dość dobre.  

Wczoraj, dzisiaj i w przyszłości.
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Farby KABE Polska Sp. z o.o.
40-742 Katowice
ul. Śląska 88

tel.: +48 32 204 64 60, 
fax: +48 32 204 64 66
www.farbykabe.pl
e-mail: proszkowe@farbykabe.pl


