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AkzoNobel
faipari 
bevonatok
Az AkzoNobel festékek, 
bevonatrendszerek, valamint  
speciális vegyi anyagok vezető 
gyártója.
Innovatív termékeket kínálunk az 
ipar és a fogyasztók számára 
világszerte.  
Szenvedélyesen dolgozunk a 
fenntartható megoldások 
fejlesztésén ügyfeleink számára. 
Az AkzoNobel Wood Coatings az AkzoNobel 
Performance részlegéhez tartozik, a faipari 
bevonatrendszerek világszerte elismert gyártója. 

Termékeket kínálunk falburkolatokhoz, padlókhoz, 
bútorokhoz, kültéri fa elemekhez, ablakokhoz, ajtókhoz.

Vevőink megbíznak bennünk, mind a maximális védelem, 
mind a kiváló esztétikai minőség tekintetében.

A színek fontosak számunkra, összekapcsolják a 
minőséget az esztétikával, ezt tükrözi a fa bevonatok 
széles színválasztéka.  

Használja az AkzoNobel színező rendszerét, hogy színt 
vigyen a hétköznapokba!



AkzoNobel színező rendszer 
fa bevonatokhoz
Új, komplett színező rendszerünk átfogó szolgáltatást nyújt: színkeverő berendezések 
kültéri és beltéri, vízbázisú és oldószeres festékekhez, spektrofotométer, szoftver, és 
szervíz. A rendszer többféle alapfestékhez, kétféle színpalettán alapul. Az AkzoNobel 
színező rendszer rugalmas, alkalmazkodik a megrendelő igényeihez. Az Európában 
forgalmazott bevonatrendszerekhez mindenhol ugyanazt a rendszert alkalmazzuk, 
ami óriási előnyt jelent. 

Tintflex
Színezékek oldószeres termékekhez

Termékskála
Találja meg, amit keres: az AkzoNobel Wood Coatings 
színrendszerben található színezékek vízbázisú és  
oldószeres termékekhez

Aquaflex
Színezékek vízbázisú termékekhez

Főbb jellemzői
•  jó tárolási stabilitás
• kiváló fedőképesség
• hosszú távú 

színstabilitás
• króm és ólommentes 

Főbb jellemzői
• jó tárolási stabilitás
• kiváló fedőképesség
• hosszú távú színstabilitás
• króm és ólommentes

Az itt látható árnyalatok változhatnak a nyomtatási folyamat során.  

Vízbázisú, vagy oldószeres berendezés
– Fast Fluid HA 450

• a teljes vízbázisú és oldószeres portfólióhoz
• kültéri és beltéri anyagokhoz
• automata gép dugattyús pisztolyokkal
• magas minőség, pontosság és megbízhatóság
• 20 tartálykonfiguráció
• tartályméretek: 3 és 6 liter

Vízbázisú és oldószeres rendszer
– Fast Fluid HA 650

• a teljes vízbázisú és oldószeres portfólióhoz
• kültéri és beltéri anyagokhoz
• automata gép dugattyús pisztolyokkal
• magas minőség, pontosság és megbízhatóság
• 36 tartálykonfiguráció
• tartályméretek: 3 és 6 liter

Spektrofotométer
Datacolor DF 110™
A Datacolor DF 110 ™ az egyik legerősebb, 
legsokoldalúbb és megfizethetőbb kompakt 
spektrofotométer a piacon. Ez a teljes tartományú 
spektrofotométer pontosan méri a színeket. A  spektrális 
adatok teljes képet adnak a színről mind az illesztési, 
mind a QC alkalmazásokban.  Használata egyszerű, hiba 
nélkül állítja be a kívánt színt. Az egyedülálló, 
ergonómikus, erős, dupla mintamegfigyelő ajtó 
megkönnyíti a minták igazítását.

Szoftver
Mix2win next
Alap színkollekciónkhoz fejlesztettük ezt a kifinomult, 
színfelismerő szoftvert, mely spektrofotométer 
segítségével alkot egyedi színeket.
A szoftver kezelése könnyen elsajátítható, grafikus 
felhasználói felülettel rendelkezik.    
Ez a korszerű szoftver számos lehetőséget teremt a 
piacon. Lehetővé teszi a készítmények testre szabását 
a piaci igényeknek megfelelően, és mindig a legjobban 
teljesít. Tárolja  az eredményeket, melyek így hosszú 
távon reprodukálhatóak. 
A szoftver a piac igényeinek megfelelően lett fejlesztve, 
az AkzoNobel színező rendszerrel optimalizálva a lehető 
legeredményesebb. 
A színerősséget és a színező anyagok árnyalatait pedig  
folyamatos minőség ellenőrzésnek vetjük alá. 

A rendszer előnyei: 

• A színező rendszer a legtöbb kültéri és beltéri, vízbázisú és
oldószeres bevonatrendszerhez használható.

• Könnyű kezelés (plug and play telepítés)
•

•

 Alkalmazható az AkzoNobel standard színkollekcióival: a RAL, 
NCS, illetve a Sikkens 4041 és 5051 es palettákkal.

A szoftver folyamatosan frissülő adatbázisa lehetővé teszi a 
lehető legpontosabb analízist a kívánt szín meghatározásához.
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Új rendszerünk kimagaslóan jó minőségű: minőség-ellenőrző 
osztályunk ellenőrzi az alapok és színezékek minden tételét, hogy 
garantálják a színek pontos reprodukálhatóságát, laboratóriumaink 
pedig szorosan együttműködnek, hogy ügyfeleinknek gyors és 
pontos válaszokat adjunk.

Ha kérdése van, támogató csapatunk örömmel áll rendelkezésre.
Mindent megteszünk, hogy a rendszerrel és a színekkel kapcsolatos 
minden felmerülő kérdést megválaszoljuk. 

Színező berendezések
A piacon megtalálható berendezések közül azokat választottuk, 
melyek leginkább kompatibilisek a kannák méretével. Ha 
vízbázisú, vagy oldószeres anyagok keveréséhez keres 
berendezést, a Fast Fluid HA 450-et ajánljuk. Amennyiben vízbázisú 
és oldószeres anyagok keveréséhez megfelelő gépet keres, a Fast 
Fluid HA 650 a megfelelő választás.




