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Interpon Redox One Coat

Ochrana proti korozi v jedné vrstvě
Vaše podnikání se zakládá na vaší pověsti. To znamená
poskytování odpovědí, které vaši zákazníci potřebují, a maximální
využívání zdrojů, které máte k dispozici. Zároveň to také znamená
poskytování ochrany tam, kde je jí nejvíce potřeba.

Zatímco nátěry tradičně vyžadují primer na ochranu proti korozi,
následovanou vrchním nátěrem pro získání správného odstínu,
povrchovou a UV ochranou, nyní můžete dosáhnout ochrany proti
korozi až C4M v jediné vrstvě.

Protože ochranu zařízení zemědělské a stavební techniky (ACE),
kovového nábytku, osvětlení, vybavení pro volný čas nebo oceli
před škodlivým vlivem koroze není jen „hezké mít“, je naopak
nezbytná. Pokud vás ale vysoké náklady spojené s investicí do
lakovací linky nebo zařízení pro předběžnou úpravu v minulosti
odradily, je čas znovu popřemýšlet.

Pomocí základní chemické předúpravy, jako je železitý fosfát spolu
s Interpon Redox One Coat, můžete nyní dosahovat dobré úrovně
ochrany proti korozi a odolnosti vůči UV záření pro venkovní
aplikace a na otryskanou ocel Sa2.5, čímž rozšíříte svou nabídku
a posílíte pověst své firmy. A se správnou barvou a povrchovou
úpravou v jedné vrstvě můžete udržovat spokojenost svých
zákazníků, nízkou míru nákladů a plnou knihu objednávek.

Hlavní výhody
Snadná aplikace, klidná mysl
Víme, že potřebujete jednoduchá řešení, abyste mohli práci
provést rychle, snadno a s nízkými náklady. Nyní s pouze minimální
chemickou předúpravou a jedinou aplikací Interpon Redox One
Coat můžete svým produktům poskytnout ochranu proti korozi do
úrovně C4M1. Žádné školení. Žádný outsourcing. Protože odříkání
zakázek je záležitostí minulosti.
Všestranný výkon
Víme, že funkčnost je jen část toho, co vaši zákazníci požadují.
Nepotřebujete produkty, které pouze fungují; potřebujete, aby
i dobře vypadaly. Pouhá jedna vrstva zajistí dokonalý odstín a
povrchovou úpravu a díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním
vlivům a ochraně proti korozi máte po ruce řešení, které uspokojí i ty
nejnáročnější zákazníky.
Mějte své náklady pod kontrolou
Musíte udržovat tok produkce a finančních prostředků. Interpon
Redox One Coat odstraňuje potřebu investovat do druhé linky
nebo druhého procesu v rámci stejné zakázky. Umožňuje
jednoduchý a rychlý proces, který šetří prášek, energii a práci a
maximalizuje produktivitu. Můžete tak dále zlepšit své marže a
výkonnost svého podnikání.
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Na základě normy ISO 12944-2018 pro kategorie korozivity. C4M = C4 Medium.

Rozhodující vlastnosti
Vlastnosti

Výhody

Spolehlivý produkt k použití bez ohledu na metodu předběžné
úpravy

Výhody jsou tyto; Nejsou třeba žádné další investice do
předběžné úpravy – šetříte tak náklady

Odolnost vůči UV záření

Vhodnost pro venkovní použití

Metoda aplikace jedné vrstvy

Úspora času a nákladů na proces

Ochrana proti korozi až C4M

Prodloužená životnost objektu díky ochraně proti korozi

Neomezené možnosti odstínů a povrchových úprav

Na skladě je k dispozici rozsáhlé portfolio odstínů, které
pokrývá všechny nejoblíbenější průmyslové odstíny RAL, stupně
lesku a povrchové úpravy. Požadovanou barvu/povrchovou
úpravu lze na požádání přizpůsobit

Již přes 200 let jsme průkopníky ve světě
možností, jak vdechnout povrchům život. Jsme
odborníky na výrobu nátěrů a je velká šance, že
se právě nacházíte jen pár metrů od jednoho
z našich produktů. Našemu prvotřídnímu
portfoliu značek – včetně značek Dulux,
International, Sikkens a Interpon – důvěřují
zákazníci po celém světě. Působíme ve více než
150 zemích a usilujeme o to, abychom se stali
světovým lídrem v oboru. Něco takového zřejmě
očekáváte od nejdéle působící společnosti
v oblasti barev, která vyvíjí produkty pro
budoucnost již více než dvě století.

Promluvte si s místním zástupcem, abyste se dozvěděli více
o tom, co vám může Interpon Redox One Coat přinést

Aplikace Interpon App

Naše aplikace Interpon App otevírá dveře ke
všemu, co potřebujete vědět o práškových
barvách Interpon.

Více informací naleznete na stránkách
www.akzonobel.com a www.interpon.com
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