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Głęboko matowe, niezawierające
substancji niebezpiecznych
FARBY PROSZKOWE KABE DO ZASTOSOWAŃ
ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH
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Głęboko matowe farby proszkowe są
obecnie bardzo popularne zarówno
w przypadku zastosowań zewnętrznych,
jak i wewnętrznych. Firma Karl Bubenhofer
AG opracowała specjalną formułę dla tego
typu farb proszkowych bez stosowania
substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne.

T

rwający obecnie proces
zmiany klasyfikacji chemikaliów stawia przed
producentami farb zwykłych
i proszkowych nowe wyzwania. Szczególnie w przypadku
głęboko matowych farb stworzenie formuły niezawierającej
substancji niebezpiecznych stało

się trudne. Firma Karl Bubenhofer AG rozpoczęła swoje poszukiwania alternatyw już na
wczesnym etapie i może obecnie zaoferować głęboko matowe
farby proszkowe do zastosowań
zewnętrznych i wewnętrznych
niezawierające składników zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. Użytkownicy nie muszą już
stosować dodatkowych środków w celu ochrony pracowników, a obowiązkowe szkolenia
i stosowanie specjalnego sprzętu
bezpieczeństwa przestało być
potrzebne.

WYSOKA ODPORNOŚĆ
System farb proszkowych
POLYFLEX® PAC-140-SD został opracowany specjalnie do
zastosowań zewnętrznych.
Wykazuje wysoką odporność
na działanie czynników atmosferycznych, doskonałą stabilność koloru i posiada certyfikat

SZEROKI
WYBÓR

Celem firmy Karl Bubenhofer AG jest dostarczanie użytkownikom nowoczesnych, bezpiecznych
i ekologicznych rozwiązań za pośrednictwem jej całego łańcucha dystrybucji. Wszechstronne gamy
produktów POLYFLEX® PAC-140-SD i PES-50 obejmują niezawierające substancji niebezpiecznych
głęboko matowe farby proszkowe o dobrej rozlewności. Produkty te stanowią proste, odporne na
starzenie rozwiązanie, które spełnia wymagania wielu różnych użytkowników i nadaje się idealnie
do szerokiej gamy zastosowań.
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AKSAMITNE
POWIERZCHNIE
Idealnym rozwiązaniem przeznaczonym do

stosowania wewnątrz pomieszczeń jest hybrydowy system farb proszkow ych POLYFLEX®
PES-50 Matt. Umożliwia uzyskanie przyjemnych w dotyku, głęboko
matowych i aksamitnych
powierzchni. Farby wykazują dobre właściwości wyrównywania powierzchni i są dostępne
w kolorach zwykłych oraz
w odcieniach metalizowanych z wiązaniem chemicznym. Do zalet tego
ekonomicznego systemu
farb należą bezproblemowa obróbka i odporność
na działanie związków
chemicznych. Ułatwia to
czyszczenie, szczególnie
w przypadku zastosowań
wewnętrznych, co stanowi dodatkową przewagę tego systemu w stosunku do zewnętrznych
farb proszkowych. Czas
schnięcia wynosi 10 minut przy temperaturze
obiektu wynoszącej jedynie 180°C. Farby wykazują bardzo wysoką odporność na przepalenie, bez
redukcji poziomu połysku i żółknięcia. Posiadają
również dobre właściwości mechaniczne.

R E K L A M A

Qualicoat Class 2. Czynniki te są szczególnie ważne
w przypadku zastosowań
architektonicznych, ponieważ trwałe farby pomagają w utrzymaniu wartości
nieruchomości. Specjalna gama farb „anodowanych” obejmuje wysokiej
jakości farby metalizowane wiązane z podłożem,
dzięki czemu można je
poddawać bezproblemowej obróbce. System
POLYFLEX® PAC-135
obejmuje bogaty wybór
farb w jasnych kolorach
o standardowej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Do
głównych zalet systemu
należy jego niezmienny
poziom połysku na składnikach o różnej grubości
oraz opcja schnięcia po
15 minutach przy temperaturze obiektu wynoszącej jedynie 180°C. To
połączenie czynników jest
unikatowe i umożliwia redukcję kosztów procesu
nakładania do minimum.

