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Z zamiłowania
do tworzenia

Portfolio produktów
Produktsortimente

Alchemia polimerów i materiału…
czy też wiedza wzbogacona doświadczeniem
Z zamiłowania do chemii
polimerów , pasji poznawczej
i wieloletnich praktyk badawczych
powstał Altus Coating, niezależny
producent
farb
i
lakierów.
Oferowane przez Altus Coating
powłoki lakiernicze powstają na bazie
własnych receptur spełniając najbardziej
wyszukane wymagania klientów.

W procesie tworzenia lakierów
Altus Coating stosuje szeroki wachlarz
innowacyjnych komponentów polimerowych.
Każdy
luksusowy
produkt,
w laboratorium firmy Altus Coating zyskuje
nowy wymiar dzięki lakierom tworzonym
na miarę potrzeb.
Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy
a wspólnie prowadzone badania i rozwój
pozostają objęte tajemnicą.

Charakterystyczne grupy produktów
Niezwykle bogate doświadczenie w zakresie formułowania cech lakierów pozwala firmie Altus Coating
opracować dedykowane powłoki dla tworzyw sztucznych, metali oraz szkła.
Na potrzeby Klientów nasze produkty mogą zostać poddane modyfikacji umożliwiając wykonanie dodatkowej dekoracji w postaci : hot stampingu, sitodruku, tampodruku czy flexografii.

Lakiery UV z wysoką zawartością części stałych, mogą stanowić alternatywne rozwiązanie pozwalające na
redukcję emisji LZO do atmosfery oraz przyczynić się znacząco do zmniejszenia konsumpcji energii w procesie
lakierowania.
Karty Charakterystyki Materiałów dostarczanych produktów spełniają wymogi dyrektyw EU oraz REACH.

Eine Leidenschaft
Die Alchemie des Polymers und des Materials oder ...
Wissen durch Experimentieren

Altus Coating implementiert eine
Vielzahl von UV-härtbaren Polymeren, die
mit innovativen Materialien kombiniert
werden.

Luxusverpackungen
oder
ein
innovatives Produkt werden mit einer
einzigen Mischung umhüllt, die für diese in
ihrem Labor entwickelt wurde.
Für Altus Coating ist jeder Kunde
einzigartig, jede Forschungsarbeit bleibt
vertraulich.

Seine maßgeschneiderten Produktsortimente
Dank seiner zahlreichen Durchführbarkeitsstudien und unabhängig von dem industriellen Arbeitsmittel passt
Altus Coating die Formel
an das Trägermaterial an: Kunststoffe, bestimmte Metalle, Glas.
Die Lacke von Altus Coating sind formuliert, um ergänzende Dekorverfahren zu bedienen so wie Heißprägung, Siebdruck, Flexodruck...

Unter Berücksichtigung der Umwelt und Sicherheit entwickelt
Die UV-Hochfeststofflacke mit niedriger Viskosität verbessern die Produktivität, begrenzen VOC-Emissionen
in der Umwelt und reduzieren den Energieverbrauch deutlich.
Die Sicherheitsdatenblätter werden gemäß der europäischen REACH-Verordnung verfasst.

Lakiery UV
UV-Härtung

◗◗ Pełna gama lakierów UV bezbarwnych, barwionych uszlachetnionych pigmentami perlistymi i/lub metalicznymi,
o wysokim połysku lub zróżnicowanym stopniu zmatowienia.
◗◗ Organische oder metallische Pigmente und spezifische
Additive können mit einem kompletten Angebot an UVhärtbaren Lacken kombiniert werden.

ALCOAT

Lakiery konwencjonalne termiczne
Thermische Härtung

◗◗ Specjalna grupa produktów dedykowana do utwardzania
w podwyższonej temperaturze i skupiająca w sobie: wysokiej
jakości lakiery poliuretanowe lub epoksydowe, lakiery
gruntujące/ primery, podkłady metaliczne, utwardzacze,
i inne środki uszlachetniające.
◗◗ Ein Sortiment von thermisch härtenden Lacken für
alle Trägermaterialien: Haftprimer, Aluminium-Basislack,
Härtemittel, Additive, PU-Lack und Hochleistungs-Epoxid.

ALLUX

Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Entstanden aus einer langen Praxis
der Polymerchemie, entwickelt und
stellt Altus Coating, ein unabhängiges
Familienunternehmen, jeden Lack für
spezifische Anwendungen her.

ALCURE

Lakiery do elementów metalizowanych
Metallbedampfung

◗◗ Bogata oferta lakierów UV dedykowanych do elementów
metalizowanych , spełniających wysokie
wymagania
przemysłu kosmetycznego. Wykonanie dekoracji metodą
hot stampingu czy sitodruku na powłoce metalizowanej
umożliwiamy dzięki zastosowaniu unikalnej kompozycji
lakieru.
◗◗ Der Kosmetik- und Parfümmarkt wird durch Lacke
bedient, die speziell an die Metallbedampfung angepasst
sind. Die verschiedenen Dekorverfahren wie Heißprägung
und Siebdruck sind auf spezifischen Lacken möglich.

ALFLEX

Tusze/ Farby do druku
Druckverfahren

◗◗ Lakiery/ farby UV o wysokiej zawartości części stałych,
dedykowane do procesów flexografii lub sitodruku.
◗◗ Die UV-härtenden Feststofflacke sind für den Flexodruck
und den Siebdruck bestimmt.

ALCOLOR

Barwniki i pigmenty
Farben und Pigmente

◗◗ Barwniki i pigmenty koloryzujące, pasty metaliczne,
pigmenty specjalne pozwalające uchwycić niepowtarzalność
dekorowanych produktów.
◗◗ Farbbasen, Aluminiumpasten und Pigmente haben die
Sublimierung Ihrer Verschlüsse und Flakons zum Zweck.

ALSOLV

Rozpuszczalniki
Verdünner

◗◗ Rozpuszczalniki techniczne o ściśle określonych
właściwościach i czasach parowania pozwalające spełnić
określone wymagania procesu lakierowania.
◗◗ Spezifische Verdünner, deren Verdunstungsgeschwindigkeiten je nach Anwendungsbedingungen kontrolliert
werden.

