Покриття на водній основі з вмістом поліуретанових смол
для інтер’єру і екстер’єру
Laqvin Top EH1581 знаходить багато цілей для використання
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Покриття на водній основі з вмістом поліуретанових смол
для інтер’єру і екстер’єру
Laqvin Top EH1581 знаходить багато цілей використання
Спочатку даний продукт був розроблений для зовнішніх
дверей HDF високого класу, Laqvin Top EH1581 також
зарекомендував себе як хороший вибір для багатьох інших
секторів та цільового призначення.
Багатофункціональність EH1581 є результатом виняткових
поверхонь, які він отримує із властивостями, зазвичай які
пов'язають з поліуретанами на основі розчинника:
• Дуже гладка поверхня, без піднятих волокон на
композитних плитах
• Довговічне покриття під час використання ззовні
• Виняткова адгезія

Адгезія EH1581 означає, що його можна використовувати в
поєднанні з водними, розчинниками та УФ-праймерами для
внутрішніх та зовнішніх застосувань.
Laqvin Top EH1581 також доступний у базі тонування A&C з
базою рецептів для всіх кольорів NCS та RAL.
Нове в асортименті - версія прозорого лаку EM1581-0020. Ця
версія, також для внутрішнього та зовнішнього використання,
ідеально підходить для високої міцності та зносу, на таких
деталях як пороги дверей.
Пам’ятайте про EH1581 про всі ваші проекти, де потрібні
найвищі поверхні та виконання.

• Дуже жорсткий - висока стійкість до подряпин
• Максимальна хімічна стійкість
У поєднанні з високою еластичністю ці властивості роблять
EH1581 ідеальним для зовнішніх дверей з високою
специфікою, але виріб також з великим успіхом можна
використовувати для кухонних дверей, меблів та широкого
спектру пластиків.
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Характеристики
Міцний і стійкий до подряпин
Висока хімічна стійкість
Відмінна адгезія
Еластичність
Дуже гладкі поверхні

Переваги
Універсальне фінішне покриття для
виготовлення високоякісних поверхонь як
для внутрішнього, так і для зовнішнього
застосування. Використовуйте у поєднанні з
продуктами WB, SB та UV.

Починаючи з 1866 року, Шервін-Вільямс постачає виробникам та опоряджувальникам необхідні покриття, щоб зробити їх продукцію
кращою та стікою, а також допомагати виробникам досягати цілей щодо продуктивності та стійкості. Як для деревини, так і для
загальних промислових ринків наші інноваційні рішення виходять за рамки покриття, включаючи знання, інструменти, обладнання,
постачання та підтримку, що ведеться в галузі.
Ми більше, ніж постачальник покриттів - ми є вашими партнерами для покриття.
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