CONSUMPTIEGOEDEREN
& APPARATEN

In onze trendbewuste moderne tijd moeten alledaagse voorwerpen er even slim
uitzien als dat ze functioneel zijn. Meubelen, toestellen en vrijetijdsartikelen in de
juiste mix van stijlvolle kleuren en verschillende afwerkingen kunnen een groot
verschil maken in ons dagelijks leven.
Wij formuleren coatings voor bescherming tegen dagelijkse slijtage. In combinatie
met de perfecte kleurformulering helpen wij uw product zich te onderscheiden van
de concurrentie en de nieuwste kleurentrends weer te geven.

VELVACOAT™

UITGELICHTE OPLOSSINGEN

THERMOHARDENDE POEDERCOATINGS

E-BOND™
E-BOND™ is geformuleerd met speciale
effectpigmenten zoals aluminium om een uniek
metallic uiterlijk te creëren. Deze pigmenten
worden gecombineerd met basispoeders door
middel van een gepatenteerde hechtingstechniek.

– Unieke afwerking met speciaal effect.
– Uitstekende hardheid en vlekbestendigheid.
– Gebonden formule voor gemakkelijker
aanbrengen.
– Kostenefficiënt alternatief voor high-end
afwerkingen.
– Flexibele toepassing voor gebruik binnen of
buiten.
– Kan worden geformuleerd met de meeste
coatings van de Protech Group.

THERMOHARDENDE POEDERCOATINGS

VELVACOAT™
VELVACOAT™ is een coating op polyesterbasis.
Het is een transparante coating die ontwerpers
en makers van producten volledige creatieve
kleurvrijheid biedt omdat hij over elke basiskleur
kan worden aangebracht.

– Uniek fluweelachtig gevoel met
vingerafdrukweerstand.
– Uitstekende algemene duurzaamheid.
– Bestand tegen chemicaliën, corrosie, krassen en
stoten.
– Gemakkelijk schoon te maken coating met een
high-end look en feel.
– Flexibele toepassing voor gebruik binnen of
buiten.
– Kan worden geformuleerd met de meeste
coatings van de Protech Group.

THERMOHARDENDE POEDERCOATINGS

HELIOCOAT®
HELIOCOAT® is speciaal geformuleerd om
oppervlakken bij extreem hoge temperaturen te
beschermen.
De coating is geformuleerd voor uitstekende
hechting die niet zal barsten of delamineren, en
kleur en glans zal behouden.

– Hoogste hittebestendigheid van alle
thermohardende poedercoatings.
– Bestendig tegen krassen, afbrokkelen en corrosie.
– Uitstekende hechting en langdurige
hittebestendigheid.
– Flexibele toepassing voor gebruik binnen of
buiten.
– Verkrijgbaar in vier categorieën op basis van
hittebestendigheidsniveau.

UITGELICHTE OPLOSSINGEN

THERMOPLASTISCHE COATINGS

DURAPOL™
DURAPOL™ is geformuleerd met copolymeren
voor een hogere durometer. Het hecht als één
laag. Ontworpen als alternatief voor coatings op
nylonbasis, is het geformuleerd om aan de meest
veeleisende prestatie-eisen te voldoen.

– Systeem met één coat.
– Bestand tegen hitte, corrosie en chemicaliën
– Superieure duurzaamheid.

SPECIALISTISCH MATERIAAL

NATLEX
NATLEX is afkomstig van natuurlijke latex, een
melkwitte vloeistof die wordt opgevangen door
dunne reepjes te snijden in de schors van de Hevea
Brasiliensis rubberboom. Natuurlijke latex wordt
op grote schaal gebruikt in vele toepassingen en
producten, hetzij alleen, hetzij in combinatie met
andere materialen.

– Geformuleerd voor een grote verscheidenheid aan
markttoepassingen en verwerkingsmethoden.
– Geoptimaliseerd voor toepassingen zoals
lijmen, kleefstoffen, dompelverbindingen,
smeltgieten, mallen maken, dichtingsmiddelen,
bindmiddelen en coatings.
– Gebruikt om flexibele en duurzame
eindmaterialen/producten te vervaardigen.
– Kan op maat worden geformuleerd als
voorgevulkaniseerde verbindingen.
– Werkt goed bij lage temperaturen.

Ē-BOND™

TOEPASSINGSMATRIX

GLAS

RECREATIE

APPARATEN

MEUBILAIR

THERMOHARDENDE POEDERCOATINGS
AG-KOTE™
CURVECOAT™
E-BOND™
EF-SERIES™
HELIOCOAT®
PERMASLIP®
STERILCOAT®
VELVACOAT™

THERMOPLASTISCHE COATINGS
DURALON™
DURAPOL™
GLAS-LOK®
POLYARMOR

SPECIALISTISCH MATERIAAL
PLASTISOL
NATLEX

NATLEX

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.

HELIOCOAT®
THERMOHARDENDE POEDERCOATINGS

Thermohardende poedercoatings, zoals E-BOND™, VELVACOAT™ en HELIOCOAT® worden ontwikkeld en
vervaardigd met de modernste chemicaliën die voldoen aan de meest recente milieu- en bedrijfsvoorschriften.

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

BEPROEFDE PRESTATIES
THERMOPLASTISCHE COATINGS

Thermoplastische coatings, zoals DURAVIN™, 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

SPECIALISTISCH MATERIAAL

Specialistisch materiaal, zoals NATLEX, kan op verzoek worden getest op verschillende eigenschappen:
– Trekkracht
– Scheursterkte
– Rek
– Gezwollen diameter
– Mechanische stabiliteit
– Vlamvertragend

– Totaal vaste stoffen
– Viscositeit
– pH
– Hardheid
– Bindingssterkte
– Gewicht per gallon

VRAAG
EEN DESKUNDIGE
Onze coatingexperts kunnen
u helpen het proces te
vereenvoudigen, u tijd te
besparen en zijn kunnen
u helpen het proces te
stroomlijnen, u tijd en geld
te besparen door u het juiste
coatingadvies voor uw product of
project te geven.

AMERICAS
americas@protechpowder.com

ASIA-PACIFIC
asia@protechpowder.com

EUROPE, MIDDLE EAST
& AFRICA (EMEA)
emea@protechpowder.com

