
ARCHITECTUUR

Gebouwen zijn er om lang mee te gaan. Daarom zijn wij er om de schoonheid en de 
levensduur van gebouwen over de hele wereld te beschermen en te verbeteren door de 
juiste mix te gebruiken.

Wij formuleren om een hoge mate van ontwerpvrijheid te bieden en die het 
gemakkelijk maakt om te passen bij glas, staal, kunststof, hout of vrijwel elk ander 
bouwmateriaal. Kleuren en texturen kunnen gemakkelijk worden aangepast 
aan individuele esthetische voorkeuren zonder afbreuk te doen aan essentiële 
functionele eigenschappen zoals weerbestendigheid of slag- en slijtvastheid.
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Z-SERIES™

 –Hoogwaardige formulering, gemengd om bestand 
te zijn tegen ruwe milieu-elementen.
 –30 jaar beperkte garantie beschikbaar.
 –Uitstekend kleur- en glansbehoud.
 –Uitstekend bestand tegen vochtigheid, corrosie 
en UV.
 –Kan worden geformuleerd om aan de meeste 
bouwnormen te voldoen (d.w.z. AAMA 2605).
 –Kan worden geformuleerd met sommige coatings 
van de Protech Group.

SOL-AR™ gebruikt eersteklas polymeren met 
hoogwaardige pigmenten voor buiten om 
superieure verweringseigenschappen te laten zien. 
De unieke fluorpolymeertechnologie biedt ook het 
hoogste niveau van kleur en glansbehoud dat er is.

 –Hoogwaardige formulering, gemengd om bestand 
te zijn tegen ruwe milieu-elementen.
 –10 jaar beperkte garantie beschikbaar.
 –Uitstekend kleur- en glansbehoud.
 –Uitstekend bestand tegen vochtigheid, corrosie 
en UV.
 –Kan worden geformuleerd om aan de meeste 
bouwnormen te voldoen (d.w.z. AAMA 2604).
 –Kan worden geformuleerd met sommige coatings 
van de Protech Group.

Z-SERIES™ is geformuleerd als een superduurzaam 
polyesterharssysteem, waarin hoogwaardige 
pigmenten en stabilisatoren zijn verwerkt met een 
uitstekende duurzaamheid voor buiten.
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POLYARMOR®

 –Gemakkelijk schoon te maken eigenschappen 
om oppervlakken te beschermen tegen de 
permanente effecten van spuitverf en markers.
 –Goed weerbestendig voor buitengebruik.
 –Bestand tegen krassen en chemicaliën.
 –Gladde, relatief niet-poreuze en homogene 
eindafwerking. 
 –Kan worden geformuleerd met de meeste 
coatings van de Protech Group.

De X-GRAF®-coating op basis van polyurethaan 
is ontworpen om bestand te zijn tegen talrijke 
schoonmaakbeurten, en het uiterlijk zal vrijwel 
onveranderd blijven, zelfs na gebruik van een 
chemisch reinigingsmiddel.

De verhoogde taaiheid van X-GRAF® biedt ook een 
hoge mate van kras- en slijtvastheid, waardoor het 
een ideale coating is voor elk object dat onderhevig 
is aan graffitischade.

 –De meest veelzijdige thermoplastische coating 
voor uitgebreide markttoepassingen.
 –Repareerbare coating voor langere levensduur 
van het product.
 –Unieke éénlaagse, primerloze coating.
 –Bestand tegen chemicaliën, corrosie en schuren.
 –Geluids- en elektrische isolatie.
 –Weinig tot geen onderhoud voor lagere kosten.

POLYARMOR® kan worden geformuleerd als 
een gefunctionaliseerd polyethyleencopolymeer 
voor een soepele, taaie en zeer duurzame 
kunststofcoating. Het kan worden aangebracht door 
wervelbed, elektrostatisch spuiten, vlamspuiten of 
extrusie.

 –Systeem met één coat.
 –Bestand tegen corrosie en chemicaliën.
 –Uitstekende duurzaamheid.

DURALLOY™ is geformuleerd met weekmaker met 
ftalaten voor flexibiliteit en hardheid. Het hecht als 
een enkele laag. 
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 –Kan op maat worden geformuleerd voor een 
grote verscheidenheid van markttoepassingen en 
verwerkingsmethoden. 
 –Geoptimaliseerd voor toepassingen 
omvatten onderdompelingsdeklaag, 
onderdompelingsvormen, roterende vormen, 
smeltingen, inkt, textieldeklagen en kleefstoffen.   
 –Presteert als een beschermende, functionele, en 
decoratieve coating voor een verscheidenheid 
van eindproducten met vele soorten resistentie 
eigenschappen beschikbaar.
 –Geformuleerd zonder oplosmiddelen en met een 
laag gehalte aan vluchtige organische stoffen 
(VOC's)

PLASTISOL is een vloeibare dispersie van PVC-
hars in weekmaker. Het wordt geformuleerd 
op basis van verwerkingsparameters, 
eindgebruikerstoepassingen en gewenste 
productspecificaties. Door gebruik te maken 
van een uitgebreide groep grondstofadditieven 
is PLASTISOL een ongelooflijk veelzijdige 
polymeerkeuze.



BEPROEFDE PRESTATIES

Wij streven voortdurend naar verbetering door onderzoek te doen naar nieuwe chemie om de uitdagingen 
die onze klanten ons voorleggen op te lossen. Als onze huidige productlijnen niet aan uw exacte eisen 
voldoen, hebben we de mogelijkheid om er een op maat te maken die dat wel doet. Door middel van 
ontwikkeling leveren we altijd de juiste mix.

VOORBEHANDELING Voor staal en aluminium-fosfatering of zirkonium of een andere geschikte oppervlaktebehandeling

TOEPASSINGSOMSTANDIGHEDEN Elektrostatische poederspray 40 tot 120 kv

LAAGDIKTE Voor normaal gebruik 1.5 tot 4.0 mils (kleur- en afwerkingstype gerelateerd)

HARDHEID HB tot 4H (formuleringsgerelateerd)

RELATIEVE DICHTHEID 1.2 tot 1.75 (kleurgerelateerd)

DEKKING 160 tot 110 ft² / lbs / mil bij 100% rendement (kleurgerelateerd)

BAKSCHEMA METAALTEMPERATUUR (formuleringgerelateerd)

8-10 minuten bij 138ºC (280ºF) Zeer lage temperatuuruitharding
8-10 minuten bij 160ºC (320ºF) Lage temperatuuruitharding
2-6 minuten bij 400 (205ºC) Snelle uitharding
7 minuten bij 205ºC (400ºF) Normale uitharding
8+ minuten bij 205ºC (400ºF) Langzame uitharding

THERMOHARDENDE
POEDERCOATINGS

Thermohardende poedercoatings, zoals SOL-AR™, X-GRAF®, en Z-SERIES™ worden ontwikkeld en vervaardigd 
met de modernste chemicaliën die voldoen aan de meest recente milieu- en bedrijfsvoorschriften.



THERMOPLASTISCHE
COATINGS

Thermoplastische coatings, zoals POLYARMOR ®, kunnen worden geformuleerd om te voldoen aan 
bepaalde richtlijnen.

TYPE METHODE RESULTAAT

Treksterkte ASTM D638 3496 psi (24 MPa)

Rek ASTM D638 414 %

Vicat zachtwordend punt ASTM D1525 72 °C (162 °F)

Slagkracht, direct/reserve (inch lbs) ASTM D2794 160/160

Impactweerstand ASTM G14 - 04 <77 in.lb. als tup gewicht 3.2 lb.

Taberslijtage ASTM D4060 28 mg verlies, CS10 wiel & 61 mg verlies, CS17 wiel 

Hechting ASTM D4541 >2000 psi (13,78 MPa)

Kathodische ontbinding ASTM G95-07 5 mm Gemiddelde radiale spreiding

Flexibiliteit ASTM D522 1/8 in (3,2 mm), geen scheuren (>32%) (Conische doorn)

Zoutnevel ASTM B117 >2000 uur. Geen significante ondersnijding of kruip

Q-Panel UltraViolet (QUV) ASTM G53 >2000 uur, Geen significante verandering in kleur of glans.

Hoge bestralingssterkte Xenon-Arc JIS K 5600-7-7:2008 >1000 uur, Geen significante verandering in kleur of glans.

Vochtbestendigheid ASTM D2247 Geen blaasvorming of verlies van glans na 1000 uur.

Vluchtige organische stoffen (VOS) NUL

BEPROEFDE PRESTATIES

SPECIALISTISCH
MATERIAAL

Specialistisch materiaal, zoals PLASTISOL, kan op verzoek worden getest op verschillende eigenschappen: 

 – Trekkracht
 – Scheursterkte
 – Rek
 – Dichtheid 
 – Gelatietemperatuur 
 – Vlamvertraging
 – Fijnheid van de maling 

 – Glans 
 – Viscositeit
 – Diëlektrische sterkte
 – Hardheid
 – Bindingssterkte
 – Thermische veroudering 
 – Ftalaten



AMERICAS

americas@protechpowder.com

EUROPE, MIDDLE EAST  
& AFRICA (EMEA)

emea@protechpowder.comASIA-PACIFIC

asia@protechpowder.com

Onze coatingdeskundigen 
kunnen u helpen het proces te 
stroomlijnen en u tijd en geld 
te besparen door het juiste 
coatingadvies te geven voor uw 
product of project.
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