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Firma Lechler Coatings ugruntowała
swoją pozycję kluczowego partnera
w wielu obszarach powłok przemysłowych
od momentu rozpoczęcia produkcji
w 1858 roku.
Produkcja zlokalizowana jest we Włoszech
(Como Seregno i Foligno), oraz Brazylii
(Rio Grande do Sul) a od 2012 roku
Lechler działa w całej Europie z
oddziałami w Manchester (UK), Grenoble
(Francja), Barcelona (Hiszpania) i Kassel
(Niemcy)

SZYBKIE SCHNIĘCIE
I ŁATWA APLIKACJA
SPECJALNIE DOSTOSOWANA
DO SYSTEMÓW
NATRYSKOWYCH AIRMIX

Od 2000 roku Lechler oferuje rozwiązania
w zakresie paneli zewnętrznych z
wieloma produktami na bazie
rozcieńczalników. Wraz z wprowadzeniem
dyrektywy dotyczącej branży lakierniczej
i jej wpływem na produkty, które mogą
być stosowane w sektorze rynku
dekoracyjnego (PLQ SDQHOH ]HZQēWU]QH),
/HFKOHUwprowadzLã na rynek bardzo
skuteczne produkty na bazie wody YD157
i YD158 HYDROCRYL 1K, matowe
i z połyskiem z dedyko-wanymi cyklami
zawierającymi podkład antykorozyjny
YD 101 Hydroprimer 1K specjalnie na
panele zewnętrzne.

Produkty te zostały szeroko przetestowane
zarówno w laboratorium badawczorozwojowym Lechler, jak i przez
profesjonalnych lakierników m.in.
w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie rynek
tego typu okładzin jest bardzo rozwinięty,
aby zapewnić najlepsze połączenie
trwałości i łatwości aplikacji.
Testowane na podłożach różnego rodzaju
okładzin elewacyjnych oferują łatwą
aplikację, dobrą przyczepność
w połączeniu z doskonałym połyskiem
i estetyką wykończenia.
*(przyczepność zawsze należy sprawdzić
przed docelową aplikacją).

Jednoskładnikowe YD157 i YD158 zostały
opracowane w specjalistycznym
laboratorium Lechler w Como, aby móc
zaoferować produkty o niższej zawartości
rozpuszczalników* do malowania paneli
elewacyjnych i innych podłoży,
powszechnie spotykanych w sektorze
budowlanym oraz renowacji budynków.
Dostępne są w ponad 3000 kolorach
solidowych i metalicznych (RAL, British
Standard, NCS, Cladding Standard Colours
Range itd.).

Zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla
użytkownika, a także oferowały elastyczne
stopnie połysku i szeroką gamę kolorów.
Produkty Lechler Cladding oferują
ekonomiczne i wysokiej jakości rozwiązania
dla wszystkich wymagań dotyczących
elewacji i renowacji budynków.

LAKIERY
NAWIERZCHNIOWE
HYDROACRYL 1K
GLOSSY YD 157
HYDROACRYL
1K MATT YD 158

ROZWIĄZANIE 1 K

Te jednoskładnikowe,
wodorozcieńczalne lakiery
akrylowe z połyskiem (YD 157)
matowe (YD 158) oraz
z efektami metalicznymi,
są dostępne we wszystkich
kolorach RAL, British i Cladding
Standards oraz NCS. Kolory te
są dostępne w ofercie firmy
STS-Berg, polskiego importera
produktów Lechler.
Indywidualne receptury oraz
efekty metaliczne są również
możliwe do uzyskania.

PODKŁAD
HYDROPRIMER 1K YD 101
Jednoskładnikowy podkład
o wysokich właściwościach
antykorozyjnych.Nie zawiera
chromianów i ołowiu, można go
barwić na kolory jednolite, co
optymalizuje proces w przypadku
stosowania kolorów słabiej
kryjących.
* Zgodny z dyrektywą PPD decorative
2004/42/CE (2010) Cat.d-WB

* Zgodny z dyrektywą PPD decorative
2004/42/CE (2010) Cat.d-WB

* Zgodny z dyrektywą PPD decorative
2004/42/CE (2010) Cat.d-WB
(V.O.C.<130 gr./lt)

Wherever paint matters!
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Aby uzyskać więcej informacji na temat tych lub innych produktów Lechler Coatings, należy
skontaktować się z jej polskim importerem, firmą STS-Berg:

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY
Tel. 01606 738600
Fax. 01606 738517
john.obey@lechler.eu
www.lechler.eu

