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Χρώματα Πούδρας
NEOTEC® PP 210 Series



Περιγραφή

Πλεονεκτήματα

Τα Neotec PP 210 είναι μια νέα γενιά χρωμάτων πούδρας χαμηλής έψησης, βασισμένα σε πολυεστερικές ρητίνες, 
ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της έψησης και αύξηση 
της ταχύτητας γραμμής για υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις καλές 
μηχανικές αντοχές, δημιουργούν επιφάνειες – φιλμ που επιδεικνύουν καλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες. Όλα 
τα προϊόντα PP 210 συμμορφώνονται με τους κανονισμούς RoHS και είναι ελεύθερα TGIC και βαρέων μετάλλων.

• Γρήγορη διαδικασία έψησης
• Χαμηλή θερμοκρασία έψησης, ξεκινώντας από 150 °C
• Φιλικά προς το περιβάλλον
• Εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας
• Υψηλότερη παραγωγικότητα
• Εύκολη εφαρμογή

• Ειδικά για ευαίσθητα στη θερμοκρασία υποστρώματα
• Ιδανικό για βαριά μεταλλικά αντικείμενα
• Κατάλληλο για γαλβανισμένες επιφάνειες
• Αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες (ακτινοβολία UV)
•  Καλές ιδιότητες anti-gassing (απαέρωσης) σε συνθήκες χαμηλής έψησης
• Ψυχρότερα τελικά προϊόντα – Γρηγορότερη συσκευασία

Μελέτη περίπτωσης: Μειωμένο ενεργειακό 
κόστος στο Βαφείο
Τα χρώματα πούδρας χαμηλής έψησης είναι η ιδανική 
λύση για μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση και πα-
ράλληλα αύξηση της αποδοτικότητας.
Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα από κατα-
σκευαστή φούρνου πολυμερισμού, αποδείξαμε ότι με 
τη σειρά PP 210 (10 λεπτά στους 160°C) αντί για συμ-
βατικό χρώμα πούδρας (10 λεπτά στους 200°C), η συ-
νολική εξοικονόμηση ενέργειας ανά ώρα λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους φυσικού αερίου 
και της ηλεκτρικής ενέργειας, έφτασε έως και 22,5%. 



210/SP: Ψιλό σαγρέ
Τα PP 210/SP είναι μια σειρά χρωμάτων πούδρας χαμηλής έψησης με ψιλό σαγρέ φινίρισμα, βασισμένη σε πολυεστε-
ρικές ρητίνες που έχουν επιλεγεί για την καλή αντοχή τους στην ατμοσφαιρική γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβολία. 
Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται ειδικά για ευαίσθη-
τα στη θερμοκρασία υποστρώματα , βαριά μεταλλικά αντικείμενα και γαλβανισμένα ατσάλινα υποστρώματα.

PP 210/CWM: Ήπιο σαγρέ 
Τα προϊόντα της σειράς PP 210/CWM είναι θερμοσκληρυνόμενα χρώματα πούδρας με ήπιο σαγρέ φινίρισμα και με 
πολύ καλές μηχανικές αντοχές, δημιουργώντας επιφάνειες – φιλμ που επιδεικνύουν καλή αντοχή στις εξωτερικές 
συνθήκες. Τα PP 210 / CWM έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανικές εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογές
• Βαριές κατασκευές από ατσάλι

• Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων

• Ηλεκτρικοί πίνακες

• Εξοπλισμός φωτισμού

• Μεταλλικές ντουλάπες

• Εργαλειοθήκες

• Χρηματοκιβώτια

• Μεταλλικές πόρτες

• Βαριές μεταλλικές περιφράξεις

SAVE
ENERGY

Curing starts from 150 °C
στους 160 ºC

Η σειρά είναι διαθέσιμη σε ποικιλία υφών. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιος περιορισμός σε συγκεκριμένα χρώματα.

Τα PP210 είναι μια σειρά χρωμάτων πούδρας χαμηλής έψησης , ελεύθερα TGIC και βαρέων μετάλλων, με εξαιρετικό 
λείο φινίρισμα και πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές βιομηχανικές 
εφαρμογές. Συνιστάται ιδιαίτερα για ευαίσθητα στη θερμοκρασία υποστρώματα και βαριά μεταλλικά αντικείμενα.

PP 210: Λεία επιφάνεια
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