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RAL Metallic Collection Bonded

Τα πλεονεκτήµατα της συλλογής
• Άψογη αισθητική
• Έντονο και οµοιόµορφο µεταλλικό εφέ, λόγω της
   τεχνολογίας Neobond
• Υψηλές µηχανικές αντοχές
• Αντοχή σε κονιάµατα ασβεστίου
• Οικονοµία & δυνατότητα ανάκτησης, λόγω της
   τεχνολογίας Neobond
• Δηµοφιλείς RAL αποχρώσεις
• Πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πρότυπα Qualicoat, Class1
   και GSB Standard
• Χρώµατα φιλικά προς το περιβάλλον

Main Benefits
• Superior aesthetics
• Brilliant and homogenous metallic effect,
   thanks to Neobond technology
• High mechanical properties
• Mortar Resistance
• Economy & powder recovery, thanks to Neobond Technology
• Popular RAL shades
• Approved according to Qualicoat, Class1 and GSB Standard
• Environmentally friendly products

Λόγω διακυµάνσεων στις παραµέτρους εφαρµογής, είναι πιθανή η διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων από τις αποχρώσεις στο παρόν χρωµατολόγιο.

Due to variances in the application parameters, powder coated products may present differences from the colors illustrated in this register.

6036 Opal Green

4011 Violet 4012 Blackberry

5025 Gentian Blue 5026 Night Blue 6035 Green 7048 Mouse Grey 8029 Copper

605 Atlas (ca.9007 Matt)

9022 Light Grey 9023 Dark Grey

3033 Pink1035 Beige 1036 Gold 2013 Orange 3032 Ruby Red

9006/GM 9006 9006 Matt 610 Rio (ca.9006 Matt)

9007 9007 Matt

Συλλογή RAL Metallic
Η συλλογή RAL Metallic περιλαµβάνει 22 όµορφες 
µεταλλικές αποχρώσεις και αποτελείται από τις σειρές 
Pearl Effect και Grey Metallic. Τα χρώµατα της συλλογής 
βασίζονται σε υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονικούς 
πολυεστέρες και είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα 
πρότυπα ποιότητας Qualicoat, Class1 και GSB Standard.
Για την παραγωγή των χρωµάτων της συλλογής, έχει 
χρησιµοποιηθεί η τεχνολογία Neobond που προσφέρει 
bonding υψηλής απόδοσης, το οποίο εξασφαλίζει ένα 
άψογο αισθητικά αποτέλεσµα και οικονοµία κατά την 
εφαρµογή. Η συλλογή είναι σχεδιασµένη για απαιτητικές 
Αρχιτεκτονικές και Βιοµηχανικές εφαρµογές.

RAL Metallic Collection
The RAL Metallic Collection consists of the series Pearl 
Effect and Grey Metallic. The collection has 22 beautiful, 
metallic shades which are based on high quality, 
architectural polyester systems and is approved according 
to Qualicoat, Class1 and GSB Standard. The collection is 
based on the Neobond technology which is offering a 
high-performance bonding leading to outstanding 
aesthetics and economy during the coating procedure. 
RAL Metallics have been designed for demanding 
Architectural and Industrial applications.
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