
Odolnost proti 
poškrábání 
s novou řadou 
Interpon D X-Pro

Nyní již existuje řešení pro 
minimalizaci nebezpečí 
poškrábání v průběhu 
manipulace, přepravy a 
montáže lakovaných kusů.



Klíčové Funkce řady Interpon D X-Pro
• K dispozici v provedení standardní (Interpon D1036) a superodolný  
 (Interpon D2525) polyester

• Široká nabídka oblíbených, tmavých odstínů v provedení pololesk   
 a mat 

• Zlepšená odolnost proti poškrábání a úbytku lesku, ověřená   
 testovacím zařízením Martindale, ve shodě s CEN-TS 16611 2016*

• V případě lakování certifikovanou lakovnou až 25 letá garance na   
 projekt** 

• Až 5 let Florida test (AAMA 2604)

• Snadná údržba

Prokazatelná Výkonnost
Práškové nátěrové hmoty řady Interpon D splňují náročné požadavky 
na povětrnostní podmínky dle předních průmyslových specifikací;

• Qualicoat Třída 1 a Třída 2

• GSB Standard and Master

• AAMA 2603 a 2604 

• BS EN 12206

Vlastnosti nové řady Interpon D X-Pro, odolné proti poškrábání, 
chrání profily během přepravy a zajišťují stálost lakovaného povrchu. 
Ve srovnání se standardními nátěry, si váš majetek, díky své 
odolnosti, zachová skvělý vzhled po mnoho dalších let.

Nová technologie X-Pro umožňuje zvýšit kvalitu výroby lakovaných 
dílů a minimalizovat požadavky na nutné opravy. Tato technologie je 
založena na vysoce spolehlivé technologii řady Interpon D, navíc se 
však vyznačuje zlepšenou odolností proti poškrábání, což je obzvlášť 
účinné v případě tmavých odstínů se pololesklým nebo matným 
povrchem.

Nová produktová řada 
Interpon D X-Pro přináší lepší 
životnost objektů a optimalizuje 
jejich estetický vzhled.

Na všechny dodané produkty a technické poradenství se vztahují standardní prodejní 
podmínky dodavatelské společnosti AkzoNobel. Copyright © 2019 Akzo Nobel Powder 
Coatings Ltd. Interpon je registrovaná ochranná známka společnosti AkzoNobel.  
(Vydání 1 - 04/2019).

Environmental Product Declaration

An EPD® is a certified Eco-footprint; 
our commitment to sustainability.

Pro více informací navštivte stránky: 
www.interpon.com

Dopřejte svému majetku speciální ochranu 
díky nové produktové řadě Interpon D X-Pro.

Ohledně garancí pro řadu Interpon D, platných pro povrchy schválené společností AkzoNobel, 
nás, prosíme, kontaktujte.

** 

Veškeré testy jsou prováděny za laboratorních podmínek a mají pouze informativní charakter; 
skutečná výkonnost závisí na individuálních okolnostech, za kterých je produkt používán.
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