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felületkezelő anyagok

felületképzés melléklet

ADLER Nova-Solve
A VOC* irányelveknek kompromisszum nélkül megfelel
Egy nagyszabású belsőépítészeti megrendelést kapott? Lépcsők, ajtók, falburkolatok? Akkor ez azt jelenti, hogy a VOC
irányelveinek betartásával kell dolgoznia,
egészen pontosan: a felhasználásra kész
lakk literenként nem tartalmazhat 500 g
oldószernél többet. Az a gondja, hogy klas�szikus oldószeres rendszerekkel ezt nem
lehet teljesíteni, és vizeslakkot sem szeretne
használni? Az ADLER erre a problémára
most egy új megoldást kínál: az ADLER
Nova-Solve mindent tud, amit egy oldószeres lakknak tudnia kell, és mégis eleget tesz
a VOC-irányelveknek is. Így minden megrendeléshez gondtalanul felhasználható.

Nagy teljesítmény,
alacsony emisszió
(kibocsátás)
„A VOC- (vagy Decopaint**) irányelvek alá esnek mindazok az építési
termékek, amelyek az épülettel
egységet alkotnak, mint pl. a lépcsők
és a beltéri ajtók stb. Éppen erre
a szakterületre fejlesztettük ki az
ADLER Nova-Solve termékünket. Természetesen ez a lakkrendszer más

bútorfelületre is kiválóan alkalmas“
– mondja Peter Stecher úr, az ADLER
faipari értékesítési vezetője.
Az ADLER fejlesztőmérnökeinek
sikerült a Nova-Solve lakkal egy
olyan hibrid megoldást létrehozniuk,
amely lényegesen kevesebb oldószert tartalmaz és ezáltal a jogszabályi irányelveknek is megfelel.
Speciális összetételének köszönhetően sikerült az oldószer kereken
20%-át vízzel helyettesíteni – magyarázza Franz Thummer, aki a

*VOC: a „Volatile Organic
Compounds“ rövidítése, ami
illékony szerves vegyületeket jelöl, melyet oldószerként használnak számos
ipari alkalmazásban és
eljárásban. Németországban oldószeres irányelvnek
nevezik.
**Decopaint-irányelv: az
európai Decopaint-irányelv
alacsony határértéket ír elő
a festékekben, lakkokban
előforduló oldószer arányáról.
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bútorlakkok fejlesztését irányítja
az ADLER-nél.
Ennek ellenére a Nova-Solve ren
delkezik a gyártók számára nagyon
fontos 2 komponensű poliuretánlakkok előnyös tulajdonságaival, ami
elsődlegesen az élénk pórusrajzolatot és a felhasználási lehetőségeket
illeti. A felületkezelési eljárás a
megszokott módon történhet, hisz
a többrétegű lakkrendszer – amit
igény szerint, 2-3 rétegben lehet
felhordani – egyben tartalmazza
az alapozó- és fedőlakkot is.
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