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numéro thématique: la peinture liquide sous toutes ses facettes

Watergedragen acryl-systeem zonder grondlaag

Duthoo hydrocoat voor ramen en 

deuren is gebaseerd op een speciaal 

ontwikkeld water-gedragen acryl-lak-

systeem dat zonder een grondlaag op 

PVC, poedergelakte ondergrond en 

coilcoat kan worden aangebracht. Het 

heeft uitstekende mechanische eigen-

schappen en presteert goed voor bui-

tentoepassingen. Het systeem wordt 

ondersteund door specialisten die de 

gebruiker helpen om te voldoen aan 

alle productie- en kwaliteitseisen.

Voordelen voor de installa-
teur

-

zaamheid en het imago van PVC en 

geeft nieuwe toepassingsmogelijk-

heden. Ontwerpers, architecten en 

eindgebruikers hebben het volledige 

gamma van ‘metallics’ en gestructu-

reerde tinten binnen handbereik.

op bestaande poedergelakte ramen 

of deuren zodat kleine lakwerken 

zoals een paneel of een garagepoort 

naadloos in elkaar overgaan.

en onzichtbaar gebeuren. De twee-

component technologie, in een spe-

ciaal daarvoor ontworpen spuitbus, 

maakt het eenvoudig om reparaties 

ter plaatse uit te voeren na installatie.

overeenstemming met de duur-

zaamheidsnormen van 10 jaar vol-

gens Qualicoat.

-

derlaktinten, raamprofielkleuren en 

klanteigen kleuren op heel korte ter-

mijn gemaakt.

Ramen, deuren en cladding

Ontwerpers, architecten en eindge-

bruikers hadden vroeger maar een 

heel beperkte keuze aan kleuren wan-

neer ze met PVC werkten, ongeacht 

of er gekozen werd voor in de massa 

gekleurde PVC of voor gelamineerde 

profielen. Uiteindelijk opteerde bijna 

90 procent voor wit. Dat stond in sterk 

contrast met aluminium raamproduc-

ten waar meer dan 50 procent van de 

klanten kozen voor decoratieve kleu-

ren.

Dankzij de hydrocoat kunnen fabrikan-

ten thans ook kleurrijke PVC ramen 

en deuren maken die afsteken tegen 

de standaard, in de massa gekleurde 

of gelamineerde PVC profielen die 

momenteel op de markt zijn.

Het aanbod van Duthoo 
Hydrocoat

-

gen: van zacht mat tot fijnstructuur

-

kanten (AkzoNobel, Axalta,Tiger, 

PPG, Oxyplast, Deceuninck, Sapa, 

Aliplast, Reynaers,…)

betreft en de mogelijkheid om voor 

binnen en buiten een verschillende 

kleur te kiezen

grote mechanische sterkte evenals 

een uitstekende kras- en schuur-

weerstand

-

heid volgens Qualicoat normen.

-

reiniging, waardoor het makkelijk te 

reinigen en nagenoeg onderhouds-

vrij is.

van onvolkomenheden op het sub-

straat betekent dat het rendement 

in productie voor de fabrikanten toe-

neemt en dat de eindgebruikers een 

betere kwaliteit ervaren.

gekleurde/gelamineerde profielen 

zonder dat die de keuzevrijheid van 

de klant inperken.

gebruikt worden op verschillende 

architecturale elementen, van gara-

gepoorten tot zonnewering en gevel-

bekleding zodat gebouwen een uni-

forme uitstraling en kleur hebben.
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