
Ultra cienkie 
powłoki proszkowe 
do zastosowań 
wewnętrznych

POLYFLEX® PES-50-UDS  
to ultra cienko powłokowa 
farba proszkowa o wyjątkowej 
rozlewności 

POLYFLEX® PES-50-UDS



Nareszcie, nowa technologia umożliwia 
uzyskiwanie ultra cienkich powłok o znakomitej 
szczelności i rozlewności za pomocą farby 
proszkowej . Co więcej, wszystko to jest możliwe 
bez dodatkowych inwestycji i bez wprowadzania 
nowych metod aplikacji.

Obecnie, dzięki optymalizacji surowców oraz specjalnym 
technikom produkcji, możliwe jest zaoferowanie ultra cienko 
powłokowych farb proszkowych wytwarzających w pełni kryjącą 
idealną błonę o idealnej rozlewności i średniej grubości powłoki 
+/- 25 μm (w zależności od koloru).

Nowa, innowacyjna ultra cienka powłoka  farba proszkowa, 
POLYFLEX® UDS-50, dostępna jest we wszystkich kolorach  
i w szerokiej gamie stopni połysku. Stosując ten rodzaj farby, 
możliwe jest uzyskiwanie efektu metalicznego oraz drobnej 
struktury. POLYFLEX® UDS-50 został stworzony do zastosowań 
wewnętrznych.

Ultra cienką powłokę proszkową, można uzyskiwać w dokładnie 
taki sam sposób jak tradycyjną. Znajomość wcześniejszych 
technologii pozwala użytkownikowi opanować wszelkie 
czynności związane z transportem proszku oraz obsługą pistoletu 
natryskowego w systemie cyklonów. Nawet osoba obsługująca 
pistolet natryskowy nie musi stosować innych metod aplikacji, 
gdyż wszelkie operacje pozostały niezmienione, poza metodą 
uzyskiwania powierzchni w drobnej strukturze, którą można 
osiągnąć przy jednoczesnym oszczędzaniu farby.

Ultra cienko powłokowa farba proszkowa do użytku wewnętrznego

POLYFLEX® PES-50-UDS

POLYFLEX® PES-50-UDS 
Charakterystyka produktu
Oszczędność
Powłoki o średniej grubości około 25 μm, co pozwala  
na redukcje przynajmniej  30% kosztów.

Wspaniała rozlewność
Rozlewność porównywalna z farbami ciekłymi w całej 
gamie stopni połysku i we wszystkich kolorach.

Brak nawarstwiania krawędziowego
Dzięki zredukowanemu nawarstwianiu krawędziowemu, 
można montować części ciasno przylegające do siebie.

Brak konieczności wykonywania inwestycji
Ultra cienką powłokową farbę proszkową można nakładać 
z zastosowaniem typowych technologii i dlatego nie ma 
potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych inwestycji.

Brak dodatkowych umiejętności do nauki
Ponowne szkolenie oznacza dodatkowe starania i wydatki. 
Jednak nie tym razem, gdyż POLYFLEX® UDS-50 można 
nakładać dokładnie  w taki sam sposób, jak zwykłą farbę 
proszkową.



Rozwiązanie Twoich kłopotów

Zalety
- Jakość dla zastosowań wewnętrznych  

(do zastosowań zewnętrznych na życzenie)
- Pokrycie od 20 μm do 30 μm
- Wspaniała rozlewność

Kolory
Dostępne wszelkie kolory: RAL, RDS (RAL Design), NCS(S) oraz 
próbki i pełna gama połysków. Wystarczy zwrócić się z zapytaniem 
do Doradcy handlowego KABE.

Uzyskiwanie
Ultra cienkiej powłoki proszkowej
POLYFLEX® UDS-50 poddaje się aplikacji w taki sam 
sposób jak tradycyjne powłoki proszkowe bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów i konieczności odbycia szkoleń.

Ultra cienka powłoka proszkowa może być uzyskana zarówno 
z użyciem aplikacji CORONA, jak i TRIBO. Typowe warunki 
utwardzania mają zastosowanie również w tym wypadku.

Powłoka proszkowa POLYFLEX® spełnia najwyższe 
wymagania jakości, jest ekologiczna, a także zapewnia 
najwyższy poziom wydajności.

Model
standardowej farby 

proszkowej

Model
ultra-cienko powłokowej 

farby proszkowej



Dzięki firmie KABE, Ty i Twoi klienci będziecie się cieszyć 
produktami o wysokiej jakości wytwarzanymi przez rzetelne, 
dynamicznie się rozwijające szwajcarskie przedsiębiorstwo 
rodzinne.

- Kompleksowa obsługa
- Własne laboratorium badawcze z dobrze rozwinięta  
  infrastrukturą
- Firma o optymalnej wielkości ze zminimalizowaną  
  strukturą organizacyjną
- Firma z niezależnymi oddziałami zdolnymi do  
  podejmowania szybkich decyzji
- Lider w zakresie ochrony środowiska
- Unikalny w skali przemysłowej system usuwania  
  i recyklingu odpadów

Farby KABE
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Wartość dodana – POLYFLEX® Farby proszkowe


