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Spoločné podniky

Elektrostatické práškové farby
100% ĐBA Kimya

Práškové farby
50% ĐBA Kimya 
50% Chemolak (SK)

Priemyselné farby a nátery na drevo
50% ĐBA Kimya 
50 % Valresa (SP)

Elektrostatické práškové farby
100% ĐBA Kimya
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• Počet zamestnancov: 250
• Celková plocha: 20,000 m2

• Dve výrobné prevádzky v Turecku + 1 na Slovensku
• Celková kapacita: 27000 ton/ročne
• 2000 rozličných výrobkov
• 6 regionálnych predajných pobočiek
• Vedúce postavenie na domácom trhu od roku 2002
• Medzi prvými desiatimi výrobcami práškových farieb v Európe

Atico Kayseri

ĐBA Kimya Ankara



Nová výrobná prevádzka pre 
vodouriediteľné farby



Výrobná prevádzka 
práškových farieb



Výroba práškových 
farieb



Oddelenie výskumu a 
vývoja práškových farieb



Špeciálne 
výrobky



Výrobky pre 
použitie v 

exteriéroch
(Polyester)



GSB/Qualicoat 
Trieda1/BS6496/A

AMA 2603-98

Qualicoat 
Trieda 2

AAMA 2604-98
AAMA-2605-98

Qualicoat Trieda3

Trvanie Florida 
testu

1 rok 3 roky 5 rokov 10 rokov

Výrobok-
prášková farba

áno obmedzene obmedzene obmedzene

Výrobok ĐBA 
Kimya

PE28/PE58/
PE55

PSD70/
PSD77

- PHD80

Špecifikácie farieb pre stavebníctvo



• Série PE28-PE58-PE55 sú 
práškové farby s certifikátom
Qualicoat určené špeciálne pre 
použitie v stavebníctve. Hodnoty 
stálosti farby a lesku sú v rámci 
limitných hodnôt až po dobu 10 
rokov.

1-ročný Florida test = 5-10 rokov



• Série PSD70-PSD77 sú
supertrvácne polyesterové práškové 
farby s certifikátom Qualicoat bez 
obsahu tgic. Doporučujú sa hlavne 
tam kde je vysoká požiadavka na 
stálosť farby a lesku. Oblasť 
použitia: hliníkové výlisky v 
stavebníctve. 

3 ročný Florida test = 15-30 rokov



HyperHypertrvácnetrvácne
floropolymérovéfloropolymérové
práškové farbypráškové farby



• UV odolnosť je nevyhnutná pre aplikáciu v 
stavebníctve
• Štandardné polyesterové výrobky, niekedy aj 
napriek tomu že ide o super-trvácne výrobky, 
neposkytujú dostatočnú UV odolnosť.
• Dlhodobá odolnosť ako napríklad pri PVDF
práškových farbách je nevyhnutná.
• Výrobky s 50-ročnou zárukou

TrvácneTrvácne--SuperSuper TrvácneTrvácne--HyperHyper TrvácneTrvácne

Väzobná energia
KJ/Mole

UV žiarenie 400

uhlík-uhlík (C-C) 350

uhlík-fluór (C-F) 485 

silikón-kyslík (Si-O) 460



•%100 zdokonalená fluoropolymérna technológia živíc 
(C-F)
•Minimálne 30-ročná životnosť na správne
predpripravenom hliníku
•Ekonomický 1-vrstvový systém
•Bez rozpúšťadiel
•Výborná chemická odolnosť
•Metalické výrobky (dekoratívny perleťový efekt)
•Vypaľovanie pri 200 °C

PolyesterPolyester ovýový --HyperHyper -- trvácnytrvácny PHD80PHD80
Oproti rozpúšťadlovým tekutým farbám generácie PVDF  
(ktoré musia byť aplikované ako 2- alebo 4-vrstvové 
náterové systémy a vyžadujú vypaľovanie pri cieľovej 
teplote približne 240 ºC), nová FC technológia ĐBA Kimya
ponúka množstvo atraktívnych výhod.



Nákladová kalkuláciaNákladová kalkulácia

1 m² açılır pencere profil maliyeti: 255 TL                      Toz boya 0,25 kg/m²
POLĐESTER boyalı maliyeti: 4 €/kg     1 €/m² 2,2 TL/m²
SUPER DAYANIKLI boyalı maliyeti: 10 €/kg 2 €/m² 4,4 TL/m²
HĐPER DAYANIKLI boyalı maliyeti: 50 €/kg 12,5 €/m² 27,5 TL/m²



QUVQUV--B 313 Test SonuB 313 Test Sonuççlarlarıı



Prášková farba s Prášková farba s 
““eloxovanýmeloxovaným
vzhľadomvzhľadom””



-Vysoko matný práškový náterový systém pre elegantný a 
vkusný dizajn v stavebníctve a pre dizajnérske doplnky
- Inovatívna technológia spojív ktorá umožňuje až stupeň 
5 vysokého matu (60°)
- Popri reprodukcii klasických eloxových farieb, s pomocou
ĐBA Kimya PE10, je možné realizovať širokú škálu 
exkluzívnych a dizajnérskych farieb, ako aj realizovať 
brilantné efekty
- Výrobky s vysokou odolnosťou proti poveternostným 
vplyvom
- Priateľské k životnému prostrediu

Série Série PE10 PE10 



Práškové Práškové 
farby farby 

ChameleChameleóónn



• Dve rozdielne tóny farieb na 
povrchu

• Vhodná do exteriérov
• Určená najmä pre výrobcov 

hliníkov-áut-bicyklov
• Dry blend aj bondovanie je 

možné.

Zmena farby zmenou uhlaZmena farby zmenou uhla



• Série PU44 - trvácna 
polyuretánová prášková farba 
do exteriérov vhodná ako 
základný náter pre sublimačnú
dekoratívnu techniku.
Aplikovaním vrchnej farby sa 
vytvorí vzor dreva pomocou
sublimačnej dekoratívnej 
techniky.

Sublimačná technika



• Antibakteriálna prášková farba  
ktorá zabraňuje množeniu 
nebezpečných mikroorganizmov a 
potlačí tvorbu plesní a baktérií.
– Výrazne redukuje mikrobiálnu 

aktivitu
– Chráni proti množeniu 

mikroorganizmov
– Poskytuje dlhodobú ochranu
– Dostupná v širokej škále odtieňov



Bondovaná prášková farba
• Možnosť použiť recykláty
• Neseparuje sa pri aplikácii a 
preprave
• Konzistentná rovnomernosť 
odtieňov a kovový vzhľad
• Vylepšené aplikačné vlastnosti 
• Možnosť použiť pigmenty s vyšším 
obsahom kovov (max 10%)
• Menšia aglomerácia v pištoliach, 
striekacích zariadeniach a dýzach.
• Minimalizácia „rámcového“ efektu



• PU40 Antigraffiti prášková 
farba je trváca termosetová
prášková farba do exteriérov 
na báze polyuretánovej živice 
určená pre antigraffiti použitie.

• Vysoká hustota sieťovania
• Výrazná chemická 

odolnosť
• Nižšia priepustnosť
• Dobrá odolnosť voči úderu



ININ--Mold Mold prášková farba pre farbenie prášková farba pre farbenie 

lisovaných materiálovlisovaných materiálov
• Eliminuje po-aplikačné operácie
• Utesní póry a izoluje vlákna v lisovacej 

stope
• Kompletné pokrytie komplexných 

tvarov
• Priateľský k životnému prostrediu
• Vynikajúca tvrdosť
• Vynikajúca chemická odolnosť, 

odolnosť voči poškrabaniu, znečisteniu 
a graffiti.



Prášková farba s odrazom Prášková farba s odrazom 

slnečných lúčovslnečných lúčov

–– Na zníženie teploty v Na zníženie teploty v 

interiérochinteriéroch

–– Slnečné lúče odráža lepšie Slnečné lúče odráža lepšie 

ako štandardné farby ako štandardné farby (UV(UV--

VViditeľnéiditeľné--IR  295IR  295--2500 nm)2500 nm)

–– Rôzne odtieneRôzne odtiene



Prášková farba jemná na Prášková farba jemná na 

dotykdotyk

–– Pocit jemného dotykuPocit jemného dotyku

–– Exteriéry a interiéryExteriéry a interiéry

–– Vynikajúca chemická Vynikajúca chemická 

odolnosťodolnosť

–– Rôzne odtieneRôzne odtiene



•• Prášková farba s lotosovým Prášková farba s lotosovým 
efektomefektom
– Podobný fenomén ako listy lotosu
– Štruktúrovaný a matný povrch
– Uhol kvapky vody >150°
– Čistenie dažďom
– Odolný voči vplyvom počasia
– Nie je možnosť transparentného a 

lesklého prevedenia



Štruktúra 
lotosového 

efektu
Klasická 
štruktúra



Kvapka vody  
nezvlhčí 
povrch







Prášková Prášková 
farba na farba na 

biele tabulebiele tabule



Kód výrobku:
F29.9978.189GL BEYAZ 078 TB

Ľahké čistenie
Vysoká hustota sieťovania
Vysoká chemická odolnosť

Biela tabu ľaBiela tabu ľa



MDFMDF



Všeobecná kodifikácia
F59.####.13#XX.MDF

Štruktúra je spoločná pre 
práškové farby pre MDF.

V súčasnosti vyvinutými 
receptúrami je možné dosiahnuť 

lesklý vzhľad.

Kvalita povrchu nedosahuje 
očakávania pri všetkých typoch 

aplikácií.

Potreba brúsenia a leštenia pre 
dosiahnutie dokonalého povrchu.

Práškové farby pre Práškové farby pre MDFMDF



• Série FF22 je nízkovypaľovacia 
termosetová matná prášková 
farba. Výsledná prášková farba 
môže mať 25 ±5 lesk 60°po 
vypálení pri 160 °C 15 min .

• Série FF20 je termosetová
matná prášková farba s 
vynikajúcou odolnosťou proti 
žltnutiu v porovnaní s 
konvenčnými matnými 
práškovými farbami.



• Série FF55 je nízkovypaľovacia 
termosetová prášková farba. 
Umožňuje úsporu energie, času a 
peňazí. (140°C/10 min).

• TC (thin coating-tenkovrstvá) 
prášková farba poskytuje úsporu až o 
55% menšou spotrebou v porovnaní s 
konvenčnými práškovými farbami. Je 
určená špeciálne pre bielu techniku 
za účelom výraznej úspory nákladov. 



Kovový povrch

70 µm

30 µm

Štandardný náter
d: 1.65 gr/cm³
Spotreba: 8.66 m²/kg
Na 866 m² potrebujeme 100 kg farby

Thin Coating TC-tenkovrstvá farba
d: 1.70 gr/cm³
Spotreba : 19.61 m²/kg
Na 866 m² potrebujeme 44.16 kg farby
O 55% menšia spotreba

Thin Coating –tenkovrstvá
prášková farba



Kovový povrch

70 µm

20 µm

Štandardná farba
d: 1.65 gr/cm³
Spotreba: 8.66 m²/kg
Na 866 m² potrebujeme 100 kg 
farby

Ultra tenkovrstvá farba UTC
d: 1.75 gr/cm³
Spotreba : 28,57 m²/kg
Na 866 m² potrebujeme 30,33 kg farby
O 70% menšia spotreba

Ultra Thin Coating UTC – ultra-
tenkovstvá farba



Synergia nízkovypaľovacej a UTC
práškovej farby

• FF55.T9608.149UTC
– Nízkovypaľovacie farby  

140 °C 10’
• Menej spotrebovanej energie
• Menej problémov so žltnutím

– Ultra tenkovrstvá farba
• Nižšia spotreba farby
• Menšia potreba skladovacích 

priestorov
• Nižšie prepravné náklady

Nízke náklady



• Série F56 na báze 
špeciálnych epoxidových 
živíc a tvrdidiel vytvára film s 
vysokou tepelnou 
odolnosťou až do 330 °C. 
Oblasti použitia: sporáky, 
výfuky, grily. 



100% 100% prášková farba na prášková farba na 

bázebáze silikónusilikónu Série Série S54 S54 

–– SiliSilikónovákónová živicaživica + + špeciálny špeciálny 

pigment pigment + + špeciálnešpeciálne plnidloplnidlo

–– Odolný do Odolný do 500 500 °°CC

–– V čiernom a hliníkovom V čiernom a hliníkovom 

odtieniodtieni



• Zincoprim je epoxidová 
prášková farba s obsahom 
zinku určená ako základová 
farba. Poskytuje vynikajúcu 
ochranu proti korózii. Oblasti 
použitia: poľnohospodárske 
stroje, plynové fľaše, morské 
prostredie.



• Série FP na báze roztoku
bondovaného epoxidu poskytuje 
vynikajúcu ochranu proti korózii. 
Série FP zodpovedajú všetkým 
špecifikáciám týkajúcim sa 
potrubných rozvodov.



• FP6102 Modrá farba 
zodpovedá požiadavkám
BS 6920 pre použitie v 
styku s pitnou studenou a 
horúcou vodou do 85 °C 



WRAS protokol 
skúšky

Test Std: BS6920



• CorrShield (Korózny štít) 
– Využitie vylepšenej technológie PE živíc pre 

ochranu proti korózii.
– Odstraňuje alebo znižuje potrebu chemickej

predúpravy.
– 1-2 mm hrdza na povrchu bez chemickej

predúpravy za 504 hodín.
– Nahrádza epoxidový základ
– Bez obsahu TGIC alebo ťažkých kovov.
– Menej odpadu vďaka vynechaniu chemickej

predúpravy.



Ďakujem !


