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Nezamenljivo...

Nezamenljivo...
...Znanje
...Barvna raznovrstnost
...Posvetovanje
...Servis
...Kvaliteta
Naše znanje
je na primeru »barva« prisotno že 85 let. Našo
tradicijo in znanje barvanja prelagamo na mlajše
sodelavce. Tudi danes, po 85 letih , se še vedno
učimo skupaj s kupci, nove razmere pa zahtevajo
poznavanje vseh detajlov , saj….
barva ni vedno barva
zato pri odločitvi za razvoj novega barvnega
odtenka igra mnogo faktorjev svojo pomembno
vlogo, nakar se s trudom pride do novih ….

barvnih pestrosti
ki jih imamo. Dandanes imamo na razpolago več
kot 30.000 različnih barvnih formul in vsak dan
nastajajo nove. Z namenom, da se doseže enak
barvni odtenek za 6 različnih plastičnih materialov,
je treba izdelati do šest barvnih formul.
Če pa se mora proizvod podrediti barvnemu
odtenku, kakor tudi
specifičnim tehničnim
zahtevam, se množica vplivnih faktorjev zelo
poveča.
Mnogo barvnih odtenkov zahteva
detajlno…..

posvetovanje
z našimi kupci. Naši sodelavci iz oddelka za barve
so vam, kot vaš osebni svetovalec, vedno na
razpolago za reševanje posameznega problema.
Še več, naši prodajni zastopniki vam bodo z
veseljem odgovorili na vaša vprašanja.

Barvila
Hitra, profesionalna in učinkovita komunikacija
med prodajnimi zastopniki in razvojno /
raziskovalno ekipo ter tesno sodelovanje z našimi
kupci je zagotovilo , da smo »prva postaja«, ko
uporabnik potrebuje nekaj iz našega prodajnega
programa. Medsebojno sodelovanje in izmenjava
izkušenj krepi zaupanje in je naši ekipi omogočilo,
da je kompetentni partner pri oblikovanju vaših
izdelkov.
Z vami se posvetujemo o
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izbira barve
izhodiščih za doseganje kvalitete
produktni varnosti naših izdelkov
o problemih iz prakse, ki se vam pojavljajo v
predelavi
in še drugo

Tesno sodelovanje z vami da že v zgodnji fazi
razvoja predvidimo vse vaše potrebe in
pričakovanja, nam daje možnost prilagoditve
izdelka vašim potrebam.
Naš servis vključuje :
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individualno izbiro barve iz našega
popolnega seta proizvodov
kompetentno in posamezno posvetovanje
hitra izdelava ponudb
vedno najvišja kvaliteta naših produktov
dobava manjših količin pod 25 kg
dobava ob pravem času
dobava cilindričnih in mikro zrn ali kroglic
(odvisno od količine)

Najvišja kvaliteta
naših izdelkov, vsestransko sodelovanje
in
posvetovanje ter naš servis za stranke so temelj
našega uspeha. Kombinacija inovacij in tradicije
nam daje smernice za nenehne izboljšave vseh
naših poslovnih procesov.
S prejetim Certifikatom QM-System po
DIN EN ISO 9001: 2000 in 2003 smo zagotovili da
ostajamo vaš zanesljiv dobavitelj.
Sodelovanje in enakovreden partnerski odnos s
kupcem ter teamski duh zaposlenih, vzpostavlja
prijetno delovno okolje in preplavi vsakogar v tem
krogu.

Dei®Base Masterbatch

Dei®Tech Masterbatch

Imamo skupino
približno 54 univerzalno
uporabnih barvil. Pri njihovem razvoju so bili
zagotovljeni visoki standardi izdelave. Skoraj vsi
od teh DeiBase tipov so toplotno obstojni v
območju 280 300 °C.

Razvijamo in dobavljamo masterbatche po
specifikacijah kupcev glede na barvno predlogo
(vzorec, barvni print, vzorec materiala), RAL,
Pantone, HKS, NCS,itd. prilagojen na tip plastične
mase ki ga naša stranka uporablja.

Imajo tudi najvišjo svetlobno obstojnost. Vsi tipi
barvil so psihološko neoporečni, brez dodatkov
svinca,kadmija ali diaryl pigmentov ter ustrezajo
običajnim zakonskim predpisom in uredbam.
Dobavljivi so tudi v količinah manjših od 1kg.

Razvoj barvnega odtenka je običajno izvršen z
materialom stranke, da pri kasnejši uporabi ne
pride do neskladja pri predelavi.

Dei®Flex

Dei®Pow

Masterbatch

Je pripravljen na osnovi univerzalnih sredstev za
barvanje skoraj vseh običajnih materialov

Dei®Nyl Masterbatch
Pripravljen je na osnovi posebej pripravljenih
materialov in je primeren za barvanje vseh
običajnih PVC materialov, TPE in POM

Black&White Masterbatch
16 različnih standardnih tipov črnega in belega
Mastebacha v različnih tehničnih kvalitetah in
pripravljen za odgovarjajoči tip plastične mase.

Dei®Flair Masterbatch
Ponuja neskončne možnosti barvnih efektov.
Lastnosti posameznih efektov so na primer : sijaj,
svetilnost, odsev, barvne lestvice, lesk,
intenzivnost barve so različni v odvisnosti od
učinka svetlobe, zornega kota, transparentnosti in
nosilnega materiala.
Efekti kot so prosojnost in transparentnost, bistrost
in srebrno svetleče , bleščeč izgled in barvitost je
lahko prirejena po vaših željah ali p a izberete
ustrezen efekt iz številčnih vzorcev.

Dei®Kombi Masterbatch
Ti masterbachi se pogosto uporabljajo , kadar so
poleg barve, tehnične lastnosti končnega izdelka
optimirana z masterbachem.
Poleg ostalih stvari razvijamo kombi-masterbatch z
antistatikom, optičnim sijajem , UV stabilizatorji,
laserskimi dodatki in disperzijskim sredstvi.

Pigmentni pripravki
Pigmentni pripravek

Ena od cenovno ugodnejših alternativ barvanja pri
predelavi plastičnih mas
so naši pigmentni
pripravki.
Zahvaljujoč njihovi koncentraciji in čistosti, brez
dodatkov ki so pogosto nezaželeni v nosilnem
materialu, ti pigmentni pripravki predstavljajo
univerzalno sredstvo za predelavo klasičnih
plastičnih mas.

… za Rotacijsko litje (PE,PP,TPE,PA)
Razvili smo poseben laboratorijski proces skozi
katerega se postopek sintranja med barvanjem v
času rotacijske predelave lahko simulira v smeri
pogojev enakim med predelavo. Sposobni smo
pripraviti tudi odtenke po kupčevi zahtevi in
spremljati kontrolo kvalitete za te pripravke.

… za Umetne smole (EP, PU, MMA)
Tabele so osnovane na RAL lestvici in vključujejo
skoraj vse RAL odtenke , ki so ustrezni za mešanje
v smole EP, PU, MMA in v široko uporabne PUR
smole. Barve so uporabne za vse običajno
poznane tipe smol. Program je premišljeno
zasnovan na prašnih barvah brez vsebnosti
spojnih dodatkov zato so barvno intenzivne. Naše
barve za smole so visoko koncentrirane in pri
večini pripravkov dovoljujejo cenovno ugodno
predelavo. Še več, proces uporabe je zelo
enostaven.

Dodatki Dei®Add
Vplivajo na želene lastnosti polimerov. Z namenom
ustreči vašim posebnim zahtevam, so polimerni
materiali lahko posebej pripravljeni z dodatki za
uporabo, po vaših željah in zamislih.

