LAKIEROWANIE
PVC PRODUKTAMI
LECHLER
Nadaj powierzchni estetyczny
wygląd dzięki bogatej gamie
kolorów i efektów, jednocześnie
podnosząc ich jakość i odporność.

Wherever paint matters!

DLACZEGO PVC JEST NAJBARDZIEJ
POPULARNYM TWORZYWEM
SZTUCZNYM W BUDOWNICTWIE?
•

Ma dobrą odporność na zarysowania i wstrząsy

•

Posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne

•

Charakteryzuje się dobrą stabilnością mechaniczną
(przedmioty nie ulegają deformacji)

•

Ma dobrą odporność chemiczną oraz na warunki
atmosferyczne

•

Dzięki łatwemu kształtowaniu, można z niego
wytwarzać różnorodne wyroby, takie jak drzwi,
bramy, okna, werandy itp.

DLACZEGO WARTO LAKIEROWAĆ PVC
PRODUKTAMI LECHLER?
•

Kolorystyka zgodna z najnowszymi trendami

•

Innowacyjne efekty wykończenia powierzchni

•

Wykorzystanie certyfikowanych produktów

•

Udoskonalenie właściwości fizycznych
i mechanicznych

•

Produkty do stosowania w systemach
przemysłowych, jak również w aplikacji manualnej

•

Rozwiązania techniczne zarówno dla sztywnego jak
i elastycznego PVC.

“LAKIERUJ PVC Z LECHLER”
1.

Wybierz kolor z kolekcji Architectural złożonej z 152
kolorów solid i metalicznych wybranych specjalnie na
rynek budowlany

2.

Znajdź recepturę i przygotuj produkt, za pomocą
oprogramowania Lechler MAP i sprzętu pomocniczego

3.

Zastosuj produkt! Dzięki naszym rozwiązaniom
gwarantującym bezpośrednią przyczepność jest
to bardzo łatwe, zarówno w przypadku aplikacji
automatycznej jak i manualnej

ZOBACZ NASZE FILMY

LAKIERUJ PVC

LAKIERUJ PVC Z LECHLER

LAKIERUJ PVC Z LECHLER:
ZALETY:
Trendy kolorystyczne i innowacyjne wykończenia z efektem
jednorodnego wyglądu powierzchni zwiększają wartość
wytwarzanego produktu i możliwości odniesienia sukcesu
w świecie designu.
Zastosowanie certyfikowanych produktów gwarantuje
wysoką niezawodność i trwałość procesu technologicznego
oraz udoskonalenie właściwości fizycznych i mechanicznych
(odporność na zarysowania i ścieranie) w celu zwiększenia
trwałości na czynniki atmosferyczne i starzenie.
Produkty można aplikować przemysłowo lub ręcznie z zastosowaniem szybkich, bezpiecznych i ekonomicznych procesów
lakierniczych, które sprostają wszelkim wymaganiom.

CERTYFIKOWANE PRODUKTY
I LAKIERY POZWALAJĄCE OGRANICZYĆ
NADMIERNE NAGRZEWANIE
PRODUKTY CERTYFIKOWANE QB
(N° 1008-607P of 31st October 2018, N° 1008-613P of 16th
January 2019)
Framecoat PVC LS 282, Framecoat PVC Matt LS 472 oraz
Hydro Framecoat PVC Flex LH 282 uzyskały Certyfikat QB
Profilés PVC Revêtus.

Znak QB (z francuskiego “Quality in Building”), to znak
certyfikacyjny CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment), będący punktem odniesienia dla jakości, wysokiej
wydajności i niezawodności produktów stosowanych
w procesach produkcyjnych i budowlanych.
Certyfikat został uzyskany, ponieważ produkty te przeszły
szereg testów dotyczących właściwości mechanicznych,
chemicznych i chemiczno-fizycznych oraz trwałości wytwarzanych elementów. Testy zostały przeprowadzone na reprezentatywnej gamie kolorów i zakończyły się sukcesem dzięki
pozytywnej ocenie urzędu certyfikacji w zakresie procesów
związanych z formułowaniem, opracowywaniem , produkcją
i kontrolą jakości produktów.
Uzyskanie tego certyfikatu jest niezwykle ważne, ponieważ
zapewnia wysokiej jakości rozwiązania techniczne,
uzupełniając cały łańcuch produkcji elementów z PVC
o cykl lakierniczy i potwierdzając niezawodny, monitorowany
i certyfikowany na każdym etapie proces technologiczny, od
wytłaczania tworzywa sztucznego do lakierowania.
Certyfikat ma dużą wartość na rynku europejskim, a zwłaszcza
na rynku francuskim.

TRENDY KOLORYSTYCZNE,
INNOWACYJNE EFEKTY
KOLEKCJA ARCHITECTURAL
Kolekcja składa się z 123 kolorów solid i 29 kolorów
metalicznych, dostępnych zarówno w wersji z połyskiem (60
GL), jak i satynowo-matowej (20 GL). Każdy zaproponowany
odcień został opracowany w toku badań skupionych wokół
najczęściej używanych i najbardziej reprezentatywnych
kolorów w dziedzinie projektowania architektonicznego.
Pigmenty zastosowane w metalicznych odcieniach wzornika
Architectural wykorzystują barwniki HR (High Resistance)
29691 - 29692 - 29694 - 29696. Aby poprawić odporność
na zarysowania, można zastosować dodatki 29502 - 29503
– 29504 dające efekt tekstury.
Wybrana przez producenta kolekcja, zebrana we wzorniku
Architectural i dostępna w oprogramowaniu Lechler MAP,
stanowi jedynie część całej propozycji kolorów i efektów
możliwych do odtworzenia i stosowania na zewnątrz.
KOLORY LECHLER DO ZASTOSOWAŃ NA ZEWNĄTRZ
Kolekcja Architectural jest inspirowana najpopularniejszymi
kolorami, używanymi w tym sektorze w Europie i Ameryce
Północnej; jednocześnie zoptymalizowana została ich
trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
LABORATORIUM DLA TECHNOLOGII PVC
Zestaw narzędzi dla laboratoriów badawczo-rozwojowych
firmy Lechler obejmuje teraz także sprzęt do pomiaru
akumulacji ciepła. Narzędzie pozwala zmierzyć przyrost
temperatury w porównaniu z temperaturą pokojową
w kontrolowanych i odtwarzalnych warunkach zgodnie
z ASTM D 4803 (Standardowa metoda prognozowania
wzrostu temperatury w wyrobach budowlanych z PVC)
próbki poddanej napromieniowaniu przez określoną lampę,
która odtwarza efekt światła słonecznego.
Ta wyjątkowa technologia pozwala zoptymalizować
absorpcję ciepła słonecznego wytwarzanego przedmiotu
pomalowanego ciemnym kolorem, poprawiając jego
wytrzymałość mechaniczną i odporność na odkształcenia
oraz pochłanianie energii (podłoża, które się nie nagrzewają).
Lechler proponuje gamę średnio nasyconych / ciemnych
kolorów, skomponowanych z użyciem barwników 29511
Lechsys Military Black i YD511 Lechsys Hydro Military Black,
które zmniejszają absorpcję promieniowania słonecznego.

WZORNIK TRENDÓW PVC
Wzornik, który inspiruje i daje wskazówki aby dostosować
kolory i wykończenia poprzez lakierowanie elementów
architektonicznych z PVC do użytku wewnątrz i na zewnątrz,
takich jak ramy, drzwi i panele.

Wherever paint matters!

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
•

PRODUKTY WODOROZCIEŃCZALNE O BEZPOŚREDNIEJ PRZYCZEPNOŚCI

LH282
HYDROFRAMECOAT
PVC FLEX
Emalia akrylowa 2K,
satynowo-matowa
(25–35 gloss), do
kolorów solid.

LH943
HYDROPLAST SEMI
GLOSSY WS
Emalia akrylowa 2K
półmatowa (30-40
gloss), do kolorów
metalicznych.

LH204
HYDROPLAST MATT
Emalia akrylowa 2K,
matowa, do kolorów
solid.

LH203
HYDROPLAST GLOSS
Emalia akrylowa 2K
z połyskiem (>80 gloss)
do kolorów solid.

SOLVENT-BASED CYCLES WITH DIRECT ADHESION

LS472
FRAMECOAT PVC
SATIN MATT
Emalia akrylowa 2K,
satynowo-matowa
(20-25 gloss), do
kolorów solid.

LS943
2K PLASTICGRIP WS
Emalia akrylowa 2K
półmatowa/z półpołyskiem
(40-60 gloss) do kolorów
metalicznych.
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LS282
FRAMECOAT PVC
Emalia akrylowa 2K
półmatowa (40-50 gloss)
do kolorów solid.

