ABSOLUTE MATT
SOLUTIONS
Ultramatowe lakiery dla domu

wają kształty. To kolory współgrają ze światłem i cieniem.
Badania koloru w laboratoriach Renner Italia służą designerom, projektantom i producentom.

Te ekstramatowe lakiery po naniesieniu odtwarzają

dowolny kod skali chromatycznej RAL, NCS itd.; jeśli są

bezbarwne, odkrywają szlachetną naturalność drewna.

Gamma Absolute Matt Solutions została opracowana jako

narzędzie dla kreatywności. Została wymyślona specjalnie
po to, aby każda twoja praca była wyjątkowa i niezapo-

mniana dzięki najbardziej wyszukanym efektom specjalnym: materiałowym, namacalnym, trójwymiarowym.

PORUSZAĆ
POPRZEZ
KOLORY

To kolory wyznaczają piękno. To kolory podkreślają i ukry-

MAT
ABSOLUTNY
DLA INTERIOR
DESIGN

DREWNO, SZKŁO I PLASTIK
Ekstramatowe lakiery nawierzchniowe wyznaczają logikę
współczesnego designu. Dzięki lakierom Absolute Matt

Solutions zrealizujesz doskonale ten typ estetyki, uzyskując

powierzchnie bez refleksów, bez zarysowań i bez odcisków.
Doświadczenia sensoryczne oferowane przez Absolute

Matt Solutions nie kończą się na wzroku. Dzięki tym lakie-

rom hi-tech powierzchnie nabierają szlachetnej miękkości
jedwabiu i soft-touch przy dotyku. Co stanowi dodatkową

wartość mebli, parkietu i każdego innego elementu mieszkania.

Technologie ekscymerowe oraz tradycyjne metody suszenia Absolute Matt Solutions spełniają wymagania każdego
cyklu nanoszenia i są idealne dla każdej powierzchni:

drewno lite i fornir, płyty wiórowe (LDF, MDF, HDF), papier
melaminowy, szkło, plastik.

celu uzyskania i powielenia najwyższych standardów

estetycznych i wydajnościowych w każdych warunkach

przemysłowych. Ciesz się absolutnym matem, odpornością
i innymi właściwościami tej gamy bez względu na sposób
naniesienia.

W zależności od twoich urządzeń gama Absolute Matt

Solutions do wnętrz, elementów wyposażenia, drewnianych
podłóg oferuje dwie różne linie lakierów: EXC i AIR.

GAMA,
KTÓRA KRĘCI SIĘ
WOKÓŁ CIEBIE

Lakiery Absolute Matt Solutions zostały opracowane w

EXC

Lakiery suszone lampami ekscymerowymi
Lakiery z technologią EXC są matowione lampami ekscymerowymi i mogą być nakładane

wałkiem, natryskowo lub kurtynowo w celu realizacji gładkich lub materycznych powierzchni z

jednorodnymi i powtarzalnymi motywami 3D. Przy braku tlenu promieniowanie UV lamp eks-

cymerowych uderza w lakier i obkurcza jego powierzchnię. Jest to charakterystyczna reakcja

polimerów poddających się fotosieciowaniu w produktach EXC. To obkurczanie powoduje spe-

cyficzne rozchodzenie się światła odbieranego jako efekt ultramatowy, zawsze poniżej 3 gloss.
Suszenie urządzeniami z lampami ekscymerowymi jest wykorzystywane przez osoby, które

potrzebują wysokiej prędkości i dużej sprawności do produkcji dużych partii.
Właściwości samoregenerujące lakierów EXC

Lakiery EXC mają bardzo dużą odporność na zarysowania. W przypadku wyjątkowo agre-

sywnego tarcia, które pokona barierę tych powłok, można naprawić powłokę, kładąc na niej

wilgotną szmatkę i przejeżdżając żelazkiem.

EXC
AIR

Ekstramatowość
< 2/3 gloss

Efekt jedwabiu

Miękkie w dotyku
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AIR

Lakiery suszone metodami tradycyjnymi
Lakiery z technologią AIR są suszone metodami tradycyjnymi, to znaczy przez kontakt z

powietrzem lub przejście przez piec. Muszą być katalizowane i nanoszone natryskowo w celu
realizacji gładkich lub materycznych powierzchni z jednorodnymi i powtarzalnymi motywami
3D. Poza tymi specyfikacjami dotyczącymi nakładania produkty linii AIR szczycą się wysoką

wydajnością, funkcjonalnością i odpornością porównywalną z lakierami EXC. Nie mają właściwości samoregeneracji, ale niektóre receptury mają certyfikat A+ dla emisji indoor.

Odporność na
zimne napoje
UNI EN 12720*

Zatrzymywanie
brudu

Twardość
UNI EN 9428

Powłoka
antyrefleksyjna

Odporność na
odciski palców
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Odporność na
zarysowanie
UNI EN 15186

Odporność na
żółknięcie
UNI EN 15187

Samoregeneracja
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Kontakt
z artykułami
spożywczymi

Bezpieczeństwo
zabawek
UNI EN 71-3

Indoor
emission A+
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