
TROTON ANTYKOROZYJNY PODKŁAD
EPOKSYDOWY 400ML
Podkład pod lakier nawierzchniowy. Posiada bardzo dobre właściwości
antykorozyjne oraz szczelnie zabezpiecza powłokę przed wilgocią. Idealny
do napraw miejscowych, może być przemalowywany systemami wodnymi
oraz roźcieńczalnikowymi. Można stosować bezpośrednio na stal, również
stal ocynkowaną, nierdzewną oraz aluminium. Dobrze sprawdza się również
jako podkład na stare powłoki lakiernicze.

 
Pojemność: 400ml

Opis producenta

Firma TROTON to ponad 40-letnie doświadczenie w branży lakierniczej. Produkuje szeroką gamę produktów
przeznaczonych
do napraw pojazdów jeżdżących i pływających. Sprzedaje na 60 rynkach zagranicznych, eksportuje w dalekie zakątki
Azji,
a nawet Afryki.
Aby sprostać wymaganiom i gustom tak wielu różnych Klientów, TROTON poszczycić się może jedną z najszerszych
ofert
w branży na skalę światową. Sercem naszego sukcesu jest zespół blisko 200 osób, w tym wysoko wykwalifikowanych
specjalistów, zaangażowanych w tworzenie najwyższej jakości produktów. Dział badań i rozwoju nieustannie pracuje
nad
ciągłym ulepszaniem wyrobów, a dział sprzedaży zapewnia profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie.
Wysoką jakość produktów zapewniają najlepsze technologie i surowce najnowszej generacji. Nad zautomatyzowanymi
liniami produkcyjnymi czuwa wykwalifikowany i doświadczony zespół. Cały proces odbywa się pod czujnym okiem
specjalistów
od kontroli jakości, co gwarantuje wytworzenie produktów wysokiej i powtarzalnej jakości.
Dzisiaj jesteśmy firmą nastawioną na jak najlepszą obsługę naszych klientów. Spełniając wymagania norm ISO 9001 ISO
14001 gwarantujemy dobrą, stabilną jakość produktów, która pozwala nam rozwijać się zarówno na polskim jak
i międzynarodowym rynku.
Utrzymanie wysokich parametrów produkcji przez doświadczoną załogę pozwala osiągnąć wyznaczone cele. Troszcząc
się o dobro środowiska naturalnego, posiadamy certyfikat ISO 14001, dbamy by nasza produkcja respektowała nasze
wszelkie przepisy o jego ochronie. Wszyscy nasi partnerzy, klienci jak i dostawcy wiedzą, że nasze projekty są zbieżne
z ich interesami.
Marka TROTON to świat innowacji, zaawansowanych technologii i funkcjonalności. Produkty TROTON są stworzone na
podstawie indywidualnych badań, wyroby są niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju.
Dla nas wszystkich, nawet te najbardziej nieprawdopodobne pomysły stają się rzeczywistością!
Jesteśmy otwarci na nowe idee i trudne wyzwania.


