Služby Cromadex pro tekuté nátěry

Extra-životnost (Extra-Life)
"Jak dlouho ten nátěr vydrží?" - to je dotaz, který dostáváme velice
často. Abychom Vám pomohli při výběru správného systému pro
Vaší aplikaci, vyvinuli jsme v rámci řady Cromadex produkty
s prodlouženou životností - Extra Life. Jedná se o program
nátěrových systémů navržených tak, aby v proměnlivých okolních
podmínkách splňovaly očekávanou životnost až 25 let.

Opravné systémy nátěrů (Touch up)
Pokud se Vámi lakované díly poškodí při přepravě nebo pokud
k poškrábání dojde až na místě určení, můžeme Vám nabídnout
novou řadu možností pro opravu poškozeného nátěru. Tato řada
zahrnuje jedno nebo dvousložkové aerosoly a barvící tyčinky.

Služba onDEMAND pro barevné odstíny
Všechny tyto produkty jsou dostupné v rámci Vašeho nejbližšího
Cromadex centra. Naše unikátní mísící technologie umožňuje
objednat a připravit pouze 5 litrů Vámi požadované barvy a jsme
schopni doručit Vám tuto barvu hned následujícího dne. Pokud máte
požadavek na speciální odstín barvy, který je nutné dohledat, tak
i v tomto případě jsme schopni reagovat velmi rychle. Nabízíme
tisíce různých barevných odstínů ve čtyřech standardních úrovních
lesku, dále metalické efekty, třpytivé efekty a různé struktury.

Naše zkušenosti s barvou
jsou zárukou toho, že
dostanete správný barevný
odstín vždy, když si u nás
barvu objednáte. Takže ať
už potřebujete objednat
5 litrů nebo 500 litrů
barvy, jsme připraveni Vám
pomoci.

Cromadex má napříč celou Evropou více než 30
regionálních center. Pokud budete potřebovat podrobnější
informace, volejte, prosíme, na uvedená telefonní čísla
Vašeho nejbližšího Cromadex centra. Pro další detaily,
navštivte naše internetové stránky www.cromadex.com
Informace obsažené v tomto technickém listu nejsou pokládány
za vyčerpávající a kdokoli používá výrobek k jakémukoli jinému účelu,
než je výslovně doporučeno v tomto dokumentu, a to bez předchozího
písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu
k zamýšlenému účelu, činí tak na vlastní riziko.
Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení týkající se tohoto
produktu (ať v tomto dokumentu nebo jinde) jsou v souladu s našimi
nejlepšími znalostmi, nicméně nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou
či stavem podkladu nebo nad jinými faktory ovlivňujícími použití
a aplikaci tohoto produktu. Proto tedy, pokud výslovně a písemně
neodsouhlasíme jinak, nepřejímáme žádnou odpovědnost
za provedení finálního výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu
vyplývající z použití produktu. Všechny námi dodávané produkty
a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim standardním
smluvním a prodejním podmínkám. Doporučujeme vyžádat si kopii
tohoto dokumentu a pečlivě ji prostudovat. Informace obsažené
v tomto dokumentu podléhají občasným úpravám s ohledem na naše
zkušeností a na naší politiku nepřetržitého vývoje.
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technických a bezpečnostních listech.
Copyright © 2009 Cromadex
(Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.).
(Vydání 1 - 09/2011)

TEKUTÉ NÁTĚRY

Kompletní řada produktů
Cromadex:

Spojení techniky a vzhledu

Název produktu

Popis produktu

JEDNOSLOŽKOVÉ PRIMERY

Tekuté nátěry Cromadex pro použití
v oblasti všeobecného průmyslu
Cromadex vyrábí řadu vysoce kvalitních tekutých nátěrů
pro použití ve všeobecném průmyslu. Naše řada je
navržena tak, aby splňovala Vaše technické i dekorační
požadavky a je dostupná ve formě jednosložkových,
dvousložkových nebo vytvrzovacích nátěrových systémů.
Při výrobě těchto nátěrových systémů se používá celá
řada pryskyřic - od alkydových a akrylových až
po epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice.

2100

Jednosložkový univerzální primer

213 Plus

Rychleschnoucí primer

230

Vytvrzovací plnící primer

250

Brusný primer

395

Antikorozní primer

567

Antikorozní primer pro trýskané povrchy

902

Jednosložkový leptavý primer

V39

Renovační primer pro potřeby železnice

Název produktu

JEDNOSLOŽKOVÉ VRCHNÍ NÁTĚRY
200

Na vzduchu schnoucí alkydový vrchní nátěr

222

Na vzduchu rychleschnoucí alkydový vrchní nátěr

232

Na vzduchu schnoucí alkydový vrchní nátěr
se střední strukturou

233

Na vzduchu schnoucí alkydový vrchní nátěr

234

Na vzduchu schnoucí alkydový vrchní nátěr
s jemnou strukturou
Na vzduchu rychleschnoucí alkydový vrchní nátěr
se strukturou kůže
Na vzduchu rychleschnoucí alkydový vrchní nátěr
s jemnou strukturou
Na vzduchu rychleschnoucí alkydový vrchní nátěr
se strukturou
Na vzduchu schnoucí vrchní nátěr
s kladívkovým efektem

235
240
242
258
260

Brusný vrchní nátěr

400

Jednosložkový polyuretanový vrchní nátěr
se sníženým zápachem

440

Jednosložkový polyuretanový vrchní nátěr
s jemnou strukturou a se sníženým zápachem

442

Jednosložkový polyuretanový vrchní nátěr
se střední strukturou a se sníženým zápachem

DVOUSLOŽKOVÉ PRIMERY
750

Různé systémy pro různá použití
▶

Jednosložkové nátěrové systémy pro snadnou aplikaci.

▶

Dvousložkové nátěrové systémy pro zvýšenou
trvanlivost.

▶

▶

▶

Jednovrstvé nátěry a vytvrzovací systémy pro
vypalování v atypických výrobních podmínkách.
Nátěrové systémy na vodní bázi redukující emise
škodlivých VOC látek.
Speciální produkty, jako například ohnivzdorné
a anti-graffiti nátěrové systémy.

Dvousložkový epoxidový primer

750 Rapid

Rychleschnoucí dvousložkový epoxidový primer

850

Dvousložkový akrylátový primer
bez obsahu izokyanátu

903

Dvousložkový bezchromátový leptavý primer

POVRCHOVÉ PRIMERY
280

Jednovrstvý smirkový povrch

290

Jednovrstvý lesklý povrch

475

Tepelně odolný povrchový primer (nad 250°C)

495

Vysoce teplotně odolný povrchový primer
(nad 550°C)

690

Dvousložkový polyuretan

890

Dvousložkový akrylátový primer
bez obsahu izokyanátu

DVOUSLOŽKOVÉ VRCHNÍ NÁTĚRY
600

Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr

630

642

Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr
pro snadnější aplikaci
Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr
se strukturou kůže
Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr
s jemnou strukturou
Dvousložkový polyuretanový vrchní nátěr
se střední strukturou

700

Dvousložkový epoxidový vrchní nátěr

740

Dvousložkový epoxidový vrchní nátěr
s jemnou strukturou
Dvousložkový epoxidový vrchní nátěr
se střední strukturou
Dvousložkový akrylový vrchní nátěr
bez obsahu izokyanátu

635
640

ČISTIČE/ADITIVA
678

Čistič

06-55

Příslušenství čističe

600 Rapidcure

Aditivum pro zlepšení rychlého vypalování

742
800
835

Inovace pro
budoucnost
Naše produkty byly po mnoho let
používány v celé řadě různých
aplikací, přičemž řadu těchto
produktů pravidelně rozšiřujeme
a inovujeme. A proto se dá
s velkou pravděpodobností říct,
že máme řešení, které hledáte.

Popis produktu

Dvousložkový akrylový vrchní nátěr
bez obsahu izokyanátu se strukturou kůže

840

Dvousložkový vrchní nátěr bez obsahu izokyanátu
s jemnou strukturou

842

Dvousložkový vrchní nátěr bez obsahu izokyanátu
se střední strukturou

891
Anti-Graffiti

Dvousložkový akrylový vrchní nátěr
s vysokou pevností
Dvousložkový transparentní lak
s úpravou Anti-Graffiti

TOVÁRNÍ ÚDRŽBA

V60

Dvousložkový vrchní nátěr pro potřeby železnice

FP1

Jednosložkový údržbový povrch

VYTVRZOVACÍ VRCHNÍ NÁTĚRY

FP2

Dvousložkový údržbový povrch

310

Nízkovypalovací vrchní nátěr

333

Alkydový vytvrzovací vrchní nátěr

340
342

Alkydový vytvrzovací vrchní nátěr
s jemnou strukturou
Alkydový vytvrzovací vrchní nátěr
se střední strukturou

VRCHNÍ NÁTĚRY NA VODNÍ BÁZI

940

Vytvrzovací vrchní nátěr s jemnou strukturou

AQ40

Jednosložkový vrchní nátěr

942

Vytvrzovací vrchní nátěr se střední strukturou

AQ60

Dvousložkový vrchní nátěr

943

Akrylový vytvrzovací vrchní nátěr

Pot Life Extender

Aditivum pro prodloužení skladovatelnosti

Graffiti Remover

Ostraňovač grafiti

Anti-Silicone

Aditivum

PRIMERY NA VODNÍ BÁZI
AQ58

Jednosložkový primer

AQ75

Dvousložkový epoxidový primer

Výběr toho pravého produktu

“Jaký produkt potřebuji?”
Toto je běžný dotaz. Pro pomoc při určování, který produkt by měl být
používán na který substrát použijte, prosíme, tohoto průvodce. Před samotnou
aplikací si vždy prostudujte technický a bezpečnostní list daného produktu.

NA VZDUCHU SCHNOUCÍ
SUBSTRÁT

PRIMER

Plechy z měkké oceli

2100

200

Tlusté plechy
z měkké oceli

213P

222

Galvanizovaná ocel

903 + 2100

233

Hliník

903 + 2100

258

Nerezová ocel

750 / 850

400

SUBSTRÁT

PRIMER

VRCHNÍ NÁTĚR

Plechy z měkké oceli

903 + 230

310

Tlusté plechy
z měkké oceli

903 + 230

Galvanizovaná ocel

903 + 230

VRCHNÍ NÁTĚR

VYTVRZOVACÍ

333
358
940

Hliník

903 + 230

942

Nerezová ocel

750 / 850

943

SUBSTRÁT

PRIMER

VRCHNÍ NÁTĚR

Plechy z měkké oceli

750 / 850

600

Tlusté plechy
z měkké oceli

750 / 850

630

Galvanizovaná ocel

903 + 750 / 850

640

Hliník

903 + 750 / 850

700

Nerezová ocel

750 / 850

800

DVOUSLOŽKOVÉ

Tyto údaje mají pouze informativní charakter
a nepředstavují kompletní informace o produktech řady
Cromadex. Pro jakékoliv požadované informace je Vám
k dispozici náš prodejní a technický tým.

