IGL COATINGS

A LEGJOBB DÖNTÉS
Az IGL Coatings
világelső az újgenerációs,
alacsony és zéró VOC-tartalmú nanotechnológiai
termékek fejlesztésében és gyártásában. A
malajziai high-tech szektorból kindulva ma már 50
országban vagyunk jelen, erőteljes növekedésünk
záloga a kiváló minőség és a legújabb nanotech
eljárások kifejlesztése és elsőként való bevezetése.
Míg a piacon jelenleg kapható kerámiabevonatok a
legtöbb esetben a környezetre és az egészségre
káros anyagok tömkelegét hordozzák, az IGL
Coatings minden erőfeszítését az öko-barát
kerámiabevonatok
fejlesztésére
koncentrálja.
Az IGL Coatings termékpalettája az autóipari
bevonatoktól a repülőgépipari, hajózási és
nehézipari
bevonatokig
terjed,
melyeket
tökéletesen egészítenek ki a szintén öko- és
egészségbarát, rendkívül hatékony tisztító- és
ápolószereink.
Az IGL Coatings nagyon sok minősítéssel és
partneri programmal büszkékedhet, minden
termékünk ISO9001:2015 minőségbiztosítással,
TÜV Rheinland, REACH minősítéssel rendelkezik.
Minősített partnereink országszerte várják az Önt.
Kérjük, látogasson el Parneroldalunkra, ahol
megtalálja az Önhöz kegközelebbi Parnerünket:
https://iglcoatings.hu/partnerek
Kérdéseit felteheti központi
+36 (20) 2-22-2-7-29

számunkon

is:

IGL COATINGS IS THE WORLD PIONEER OF LOW
& ZERO VOC HIGH SOLIDS CERAMIC COATINGS

Könnyű tisztíthatóság
Hajója kinézete, olyan mint újkorában
Védi a gyári fényezést is

TOVÁBBFEJLESZTETT
ELLENÁLLÓKÉPESSÉG

Madárürülék

Ásványi lerakódások

Hőmérsékleti
behatások

Mikrokarcok

Vegyianyagok

Sós víz

Rozsdafolyások

Savas eső

Szennyes tajték

Halnyálka

UV-behatás
& napsütés

Bogársavak

MARINE
ecocoat

ÚJ SZINTEN A
HAJÓZÁS ÉLMÉNYE

Akár 10H felületi keménység
100% szavatosság a védelemre*
Gazdag, mély fényű csillogás

Időt és pénzt takarít meg
Növeli az eladási értéket
Szükségtelenné teszi az algagátlókat

Veszélytelen & ártalmatlan az élővilágra
Alacsony VOC-tartalom
Véd a környezeti behatások ellen

KÖVESSEN MINKET

IGLCOATINGSHUNGARY

*a Karbantartási Szabályzat maradéktalan betartásávalr

WWW.IGLCOATINGS.HU

sales@iglcoatings.hu

ecocoat WINDOW

MARINE

KERÁMIABEVONAT

VÉDELEM

ecocoat MARINE egy minden REACH előírásnak megfelelő,
szennyeződés-gátló kerámiabevonat, melyet speciálisan a
hajózás igényeire, UV-sugárzás, sós behatások ellen
fejlesztettünk ki. Az ecocoat MARINE kémiailag kötődik a
gelcoathoz, poliuretánhoz, akrilfestékhez és egyéb felületi
bevonószerekhez. A felvitel történhet vízvonal alatt és felett is.
Az ecocoat MARINE továbbá kiváló szolgálatot tesz nem csak
vízi járművek, de vízi műtárgyak, mit például mólók, bóják, kikőtői
elemek védelme terén is.

• Kémiailag közvetlen az üvegfelülethez kötődik
• Taszítja a vizet, olajat és koszt
• Kíméli az ablaktörlőket
• Esőben is tiszta kilátás
• Jegesedésgátló
• Hatása akár 12 hónapig is kitart*

ecocoat WINDOW

FELÜLET
VÉDELEM

ecocoat TRIM
ecocoat MARINE

Védelmi szintek
Víztaszítás
Anti-fouling
Tartósság

ecocoat LEATHER

ecocoat WHEEL

ecocoat MARINE

• Magas ellenállás UV, sós behatások ellen
• Ólom és cink-oxid mentes
• Extrém felületi keménység (10H)
• Szennyeződés-taszító, tovább marad tiszta
• Könnyű használat, könnyű karbantartás

ecocoat FABRIC

• Félátlátszó szervetlen 9H keménységű bevonat
• Meggátolja a szennyeződések felgyülemlését
• Bizonyítottan ellenáll a magas hőmérsékleteknek
• Megkapó fény és csillogás
• Hatása akár 12 hónapig is kitart*

Keménység
Csillogás
Simaság
Felületi keménység

10H

Vastagság

~0.5µ

ecocoat FABRIC

ecocoat WHEEL

• Környezetre, egészségre ártalmatlan
• A kezelt textilek dobják a vizet, zsírt és koszt
• Hatása akár 12 hónapig is kitart*

ecocoat LEATHER

• Megújítja a bőrfelületet
• Hidrofób és oleofób is
• Megakadályozza az elszíneződést
• Védelem a kopás, dörzsölés ellen
• Hatása akár 12 hónapig is kitart*

YACHT
KISHAJÓ
& JET SKI

ecocoat TRIM

• Külső műanyagok védelmére
• Visszafeketíti a kifakult műanyagot
• Bizonyítottan ellenáll a magas hőmérsékleteknek
• Taszítja a vizet és koszt
• Ajánlott ütközőkre, motortérbe, díszlécekre
• Hatása akár 12 hónapig is kitart*

ecocoat MARINE

ecocoat WOOD

ecocoat wood

• 100% lélegző, vízalapú, zéró VOC-tartalmú
kerámiabevonat
• Egyáltalán nem változtat a felület kinézetén
• Láthatatlan felületet képez, mely véd a folyékony
szennyeződések és az UV-sugárzás ellen
• Szennyeződés-taszító, tovább marad tiszta
• Könnyű használat, könnyű karbantartás
*Terms
*a Karbantartási
& Conditions
Szabályzat
Apply. maradéktalan
Subject to Contry
betartása
Distributor
esetén

