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• Дуготрајно задржавање боје и естетска вредност
• Смањење трошкова одржавања
• Пружање додатне вредности архитектури објекта

Решење за штетне утицаје на боју алуминијумских архитектонских
система узроковане јаким интензитетом соларног ултраљубичастог зрачења

Изузетно трајни прашкасти премази

www.neokem.eu

СЕ ДИШТЕ :   

95 ,  Ag.  Georgiou Str .  

GR 194 41  Koropi  At t ik i  

Greece,  P .O .  BOX 143

Tel :  +30210 6626860 

Fax :  +30210 6625305 

e-mai l :  in fo@neokem.gr

За  више  информација  о  нашој  продајној  мрежи ,  можете  посетити  наш  вебсајт
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Тест Qualicoat
из Флориде

стандардни премази изузетно трајни премази стандардни премази изузетно трајни премази

• Изузетна трајност у спољашњим условима
• Висок ниво отпорности на огреботине и абразију
• Изванредан изглед
• Низак ниво скупљања прљавштине захваљујући посебно дизајнираној површини
• Велик избор савремених, класичних и популарних нијанси боја
• Погодни за животну средину  

На званичном тесту природних атмосферских 
утицаја који се спроводи у Флориди у 
Сједињеним Америчким Државама, испитује се 
задржавање боје и сјаја на узорцима 
прашкастих премаза. Излажу се 12 месеци за 
сертификацију за 1. класу и 36 месеци за 

сертификацију за 2. класу.

Резултати теста из Флориде

Изузетно трајни прашкасти премази су
најмање 3 пута отпорнији од стандардних
прашкастих премаза.

Задржавање сјаја током времена
* просечна вредност за серије

Задржавање боје делта-Е кроз време.
Мала вредност делта-Е значи

добро задржавање нијансе боје
* просечна вредност за серије

у Флориди 
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Дуготрајна и редовна изложеност прашкастих премаза ултраљубичастом зрачењу може узроковати 
различита оштећења, као што су деколоризација, блеђење боје, лоше задржавање боје и избељивање. 
Нажалост, када се већ догоде, ова оштећења се не могу поправити. Када су услови животне средине 
тешки (нпр. јако сунце, штетно ултраљубичасто зрачење), можемо да избегнемо или сведемо на минимум 
преурањено блеђење боје и губитак сјаја одабиром и коришћењем изузетно трајних прашкастих 
премаза отпорних на атмосферске утицаје.

Одлична заштита од јаког интензитета соларног
ултраљубичастог зрачења уз помоћ изузетно трајних
прашкастих премаза Sahara, Mesogeios и Ammos

Подаци су добијени од пројекта Буџет површинске радијације
који је спровео истраживачки центар Ленгли, НАСА.  

40 60 80 100 120 160 180 200 220 kLy/год  

1kLy/год = 1.33 W / m²  

Мапа соларног зрачења
која приказује интензитет соларног ултраљубичастог зрачења у опсегу од 60 до 200 kLy годишње.

Тест природних атмосферских утицаја - поређење између
стандардних и изузетно трајних прашкастих премаза

12
месеци

36
месеци

изложеност

у Флориди 

изложеност

у Флориди 

12
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Главне предности изузетно трајних прашкастих
премаза са финим завршним текстурним премазом
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