Λύσεις με άμεσο στέγνωμα για ενίσχυση
της δυνατότητας παραγωγής σας

ΣΕΙΡΆ RUBBOL
EXTERIOR UV
®

Passion for wood

ΝΕΟ

Στόκος, αστάρι και τελικές
επιστρώσεις με 100% βάση UV,
για εφαρμογές σε παράθυρα PVC
ή ΞΥΛΙΝΑ παράθυρα.

Σειρά RUBBOL®
Exterior UV
Η σειρά RUBBOL® 100% UV της Sikkens Wood Coatings σάς προσφέρει
νέες δυνατότητες ενίσχυσης της αποδοτικότητας παραγωγής σας σε
ξύλινα παράθυρα ή παράθυρα PVC, με χρήση λύσεων με άμεσο στέγνωμα
που εξασφαλίζουν συντομότερους χρόνους παραγωγής, αυξάνοντας
τη δυναμικότητά σας και προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας.
Η πρωτοποριακή σειρά προϊόντων υποστηρίζει μια περισσότερο βιώσιμη
διαδικασία παραγωγής, προσφέροντας ένα σύστημα προϊόντων 1K, χωρίς
εκπομπές και χωρίς να χρειάζεται ανάμιξη.
Επίσης, η πολύ καλή πρόσφυση και οι εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
της επιφάνειας, με άριστη ανθεκτικότητα, αυξάνουν την ποιότητα των
προϊόντων σας, με λιγότερες επαναλήψεις ή περιττά υλικά.
Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε λεπτομέρειες για τη νέα μας σειρά 100%
UV που περιλαμβάνει νέους στόκους, αστάρια και τελικές επιστρώσεις
για εφαρμογές σε ΞΥΛΙΝΑ παράθυρα και τη νέα τελική επίστρωσή μας
για εφαρμογές σε παράθυρα PVC:
Εάν αναζητάτε τρόπους για να αυξήσετε τη δυνατότητα παραγωγής σας,
με λύσεις 100% UV για εξωτερικές εφαρμογές και εξασφάλιση κορυφαίων
αποτελεσμάτων με συντομότερους χρόνους παραγωγής και λιγότερες
επαναλήψεις, η σειρά RUBBOL® 100% UV θα σας βοηθήσει να πετύχετε
τους στόχους σας.

Περιεχόμενα
RUBBOL UVF 3001-06-25

KODRIN UVV 4000-07

100% UV ημι-ματ τελική επίστρωση
για παράθυρα PVC, με εφαρμογή
με ψεκασμό ή υπό κενό αέρος

100% UV διαφανής στόκος
για ΞΥΛΙΝΑ παράθυρα,
αυτόματη εφαρμογή.
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RUBBOL UVP 1000-06

RUBBOL UVF 3000-06-25

100% UV αδιαφανές λευκό αστάρι
για ΞΥΛΙΝΑ παράθυρα, εφαρμογή
με ψεκασμό ή υπό κενό αέρος

100% UV ημι-ματ τελική επίστρωση
για ΞΥΛΙΝΑ παράθυρα, εφαρμογή
με ψεκασμό ή υπό κενό αέρος.
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Η 100% UV αδιαφανής
εξωτερική λύση μας για
πλαίσια παραθύρων PVC
Ημι-ματ τελική επίστρωση με ένα συστατικό (1K)

Χαρακτηριστικά
προϊόντος
RUBBOL UVF 3001-06-25

PVC

Μια 100% UV ημι-ματ τελική επίστρωση που
εφαρμόζεται με ψεκασμό ή υπό κενό αέρος.

Τεχνολογία:

Χρόνος στεγνώματος:

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
ΓΡΑΜΜΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
Εξωτερική τελική επίστρωση
UV για πλαίσια παραθύρων PVC
Τελική
επίστρωση

Υπό κενό αέρος/
Ψεκασμός

Σκλήρυνση με
υπεριώδη ακτινοβολία

Εφαρμογή:

100% UV

Άμεσα
Υπό κενό αέρος
ή ψεκασμός

Διάρκεια ζωής:

12 μήνες

Πάχος μεμβράνης:

40-50 µm

Βιωσιμότητα:

Μηδενικά απόβλητα

Εμφάνιση/Χρώμα:

Λευκό – ημι-ματ 25

Μέγεθος συσκευασίας:

Κάδος 20 λίτρων

Η 100% UV εξωτερική
λύση μας για πλαίσια
ξύλινων παραθύρων
Σύστημα ασταριού, τελικής επίστρωσης
και στόκου ενός συστατικού (1K)

KODRIN UVV 4000-07

Ένας 100% UV διαφανής στόκος, με αυτόματη
εφαρμογή με εξωθητή ή χειρωνακτικά.

RUBBOL UVP 1000-06

Ένα 100% UV αδιαφανές λευκό αστάρι, που
εφαρμόζεται με ψεκασμό ή υπό κενό αέρος.

RUBBOL UVF 25/6/3000
Μια 100% UV ημι-ματ τελική επίστρωση που
εφαρμόζεται με ψεκασμό ή υπό κενό αέρος.

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
Εξωτερική τελική επίστρωση UV για πλαίσια παραθύρων από πεύκο
Αστάρι

WB
Υπό κενό αέρος
Σκλήρυνση
με υπεριώδη
ακτινοβολία

Στέγνωμα
με θερμότητα

Στόκος

Σκλήρυνση
με υπεριώδη
ακτινοβολία

Λείανση

Σκλήρυνση
με υπεριώδη
ακτινοβολία

(Λευκό) αστάρι

Εξωθητής
(Λευκή)
τελική επίστρωση

Υπό κενό αέρος

Λείανση

Υπό κενό αέρος

Χαρακτηριστικά
προϊόντος
Τεχνολογία:

Χρόνος στεγνώματος:

Εφαρμογή:

Μέγεθος συσκευασίας:
Διάρκεια ζωής:

Πάχος στεγνής μεμβράνης:

Βιωσιμότητα:
Εμφάνιση/Χρώμα:

ΤΕΛΙΚΉ
ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ

ΣΤΌΚΟΣ

ΑΣΤΆΡΙ

100% UV

100% UV

100% UV

Άμεσα

Άμεσα

Άμεσα

Αυτόματα

Υπό κενό αέρος
ή ψεκασμός

Υπό κενό αέρος
ή ψεκασμός

Κάδος 20 λίτρων

Κάδος 20 λίτρων

Κάδος 20 λίτρων

12 μήνες

12 μήνες

12 μήνες

Δ/Ε

40-50 µm

40-50 µm

Μηδενικά απόβλητα

Μηδενικά απόβλητα

Μηδενικά απόβλητα

Διαφανές

Λευκό

Λευκό –
ημι-ματ 25

Συγκριτικά
χαρακτηριστικά προϊόντος
Δείτε παρακάτω πώς η νέας μας
σειρά 100% UV συγκρίνεται με τις
συμβατικές λύσεις του ανταγωνισμού

Συγκριτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων προϊόντος: PVC
Κριτήρια

Rubbol UVF 3001-06-25

2K SB

Τεχνολογία

100% UV

SB

Συστατικά

1K

2K

Χρόνος στεγνώματος

Άμεσα

8-16 ώρες

Πάχος στεγνής μεμβράνης

40-50 µm

40-50 µm

Διάρκεια ζωής

12 μήνες

12 μήνες

Βιωσιμότητα

Χωρίς απόβλητα, λιγότερη
απαιτούμενη ενέργεια

Απόβλητα λόγω της
διαδικασίας ανάμιξης 2Κ

Συγκριτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων προϊόντος: ΞΥΛΟ
Κριτήρια

Kodrin UVV 4000-07
Rubbol UVP 1000-06
Rubbol UVF 25/6/3000

2K SB

Τεχνολογία

100% UV

SB

Συστατικά

1K

2K

Χρόνος στεγνώματος

Άμεσα

8-16 ώρες

Πάχος στεγνής μεμβράνης

100-120 µm

100-120 µm

Διάρκεια ζωής

12 μήνες

12 μήνες

Βιωσιμότητα

Χωρίς απόβλητα, λιγότερη
απαιτούμενη ενέργεια

Απόβλητα λόγω της
διαδικασίας ανάμιξης 2Κ

Δοκιμές
στα όρια

Καναδάς
Πραγματοποιώντας τακτικούς
παραμετρικούς ελέγχους
και οπτικές επιθεωρήσεις,
καταφέρνουμε να επιτηρούμε
την ανθεκτικότητα των
συστημάτων μας.

Με το πρόγραμμα AkzoNobel Global
Weathering Program εκθέτουμε
και παρακολουθούμε δείγματα
των προϊόντων μας σε μια ποικιλία
εξωτερικών καιρικών συνθηκών, σε
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Επιταχύνοντας την εξωτερική έκθεση, μπορούμε να
καθορίσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων μας και
να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις. Αυτές οι εντατικές
δοκιμές προσομοίωσης καιρικών συνθηκών μάς βοηθούν να
επιδείξουμε ότι τα ξυλουργικά προϊόντα ή τα υποστρώματα με
επικάλυψη PVC μπορούν να αντέξουν εύκολα τις εξωτερικές
καιρικές συνθήκες, ακόμη και σε ακραία περιβάλλοντα.

Νορβηγία
Σουηδία

Τουρκία
Εξασφαλίζοντας δοκιμές
για τα προϊόντα μας σε
μεγάλο εύρος τοποθεσιών
και συνθηκών, αποκτούμε
τα στοιχεία και τις γνώσεις
που χρειαζόμαστε.

Γαλλία
ΗΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το πρόγραμμα Global Weathering
Program, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση
www.sikkens-wood-coatings.com

Αυστραλία

200.000
δείγματα δοκιμάστηκαν παγκοσμίως

Μαλαισία
Είμαστε σίγουροι ότι
τα προϊόντα μας είναι
κορυφαίας ποιότητας και
θα προσφέρουν πάντα την
απαιτούμενη απόδοση.

Δοκιμάζουμε τη σειρά 100% UV
Εξασφαλίζουμε ότι το προϊόν μας μπορεί να αντέξει σε κάθε τύπο κλίματος

Πλαίσια PVC μετά από >3 χρόνια έκθεσης

Ξύλινα πλαίσια μετά από 2 χρόνια έκθεσης

Αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα
Η νέα μας σειρά 100% UV υποβάλλεται
επίσης στο γενικό πρόγραμμα καιρικών
συνθηκών και εκτίθεται σε ένα ευρύ
φάσμα κλιμάτων.

Ισχυρή τεχνική απόδοση
Πραγματοποιώντας τακτικούς παραμετρικούς ελέγχους και οπτικές
επιθεωρήσεις, καταφέρνουμε να επιτηρούμε την ανθεκτικότητα
των συστημάτων μας. Όλα τα δείγματα αναφοράς της σειράς
100% UV για ξύλο και PVC ήταν ικανοποιητικά, εξασφαλίζοντας
την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

Passion for wood

www.akzonobel.com

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα www.akzonobel.com.
© 2020 Akzo Nobel N.V. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
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Η AkzoNobel έχει πάθος για το χρώμα. Είμαστε
ειδικοί στην τέχνη της παραγωγής βαφών και
επιχρισμάτων, δημιουργώντας πρότυπα στο
χρώμα και στην προστασία από το 1792. Πελάτες
από όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τις διεθνούς
τάξης σειρές προϊόντων μας, μεταξύ των οποίων
και οι Dulux, International, Sikkens και Interpon.
Με έδρα την Ολλανδία, δραστηριοποιούμαστε σε
περισσότερες από 150 χώρες και απασχολούμε
περίπου 33.500 ταλαντούχα άτομα που
μοιράζονται το πάθος μας για τη δημιουργία
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής απόδοσης,
σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών μας.

