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Dla większości firm wizerunek i rozpoznawalność 
stanowią podstawę ich marki. Logo, barwy 
firmowe, opakowanie – wszystkie te elementy 
są punktami styczności z klientem. Pojazdy 
użytkowe pełnią rolę platform marketingowych. 
W firmie Axalta Coating Systems rozumiemy 
jakie znaczenie ma marka i wizerunek dla 
naszych klientów, zapewniamy, że nasz system 
wysokiej jakości farb i lakierów do pojazdów 
komercyjnych PercoTop® dobrze się prezentuje 
i zapewnia wymagany przez klientów kolor, 
wydajność i niezawodność.

Dlatego też, wielu głównych producentów 
pojazdów użytkowych, przyczep i podzespołów 
do pojazdów ciężarowych zaufało nam i 
współpracuje z nami od dziesięcioleci. Wiedzą, 
że system PercoTop® jest unikatowy i łatwy w 
użyciu. Jego jakość jest niezawodna,  

a dopasowanie koloru dokładne, szybkie  
i skuteczne.

Bez względu na to, czy jest to chłodnia, 
standardowa przyczepa, betoniarka, dźwig 
mobilny, zawieszenie pojazdu ciężarowego, czy 
też inne elementy na lub poza kabiną, system 
PercoTop® zapewnia elastyczność nakładania 
oraz lśniący wygląd. PercoTop® zapewnia 
również krytyczne cechy związane z jakością, 
niezbędne w celu zabezpieczenia powierzchni 
pojazdu przed warunkami pogodowymi, graffiti i 
korozją. PercoTop® zapewnia dodatkową korzyść 
wynikającą z łatwości aplikacji – szczególnie na 
dużych powierzchniach lub złożonych kształtach 
– a oprócz tego bardzo szybko schnie. Wraz z 
PercoTop® zyskujesz nie tylko farbę, lecz także 
wiedzę i wsparcie firmy Axalta Coating Systems.



Nie ma standardowych pojazdów komercyjnych lub 
przyczep. Posiadają one wszelkie kształty i rozmiary 
oraz są wykonane ze wszystkich możliwych materiałów 
– od aluminium do szkła, tworzywa sztucznego aż po 
wzmocniony włóknem szklanym poliester. Bez względu 
na rodzaj podłoża, wykończenie nie tylko musi wyglądać 
jednolicie, lecz także powinno olśniewać, aby spełnić 
swoje zadanie marketingowe. Bez względu na pogodę, 
naprężenia mechaniczne, działanie środków chemicznych 
i ilość promieniowania UV lub intensywność użytkowania, 
powłoki pojazdów komercyjnych muszą zachować swój 
doskonały wygląd.

Od podkładów do produktów nawierzchniowych PercoTop® 
to kompletny system farb i lakierów do podzespołów 
pojazdów komercyjnych i przyczep, zapewniający solidną, 
trwałą ochronę, której potrzebują, aby dobrze prezentować 
się na drogach przez lata. Jego znakomite właściwości 
mechaniczne oraz wyjątkowa stabilność koloru przekładają 
się na niezawodną, długotrwałą jakość. Bez względu 
na to, czy wymagania dotyczą ochrony, trwałości czy 
zastosowania, PercoTop® jest odpowiednim systemem 
farb i lakierów.

Wszystko,  
czego potrzebujesz 

Najważniejsze zalety 
PercoTop®
• Jednolity kolor i tekstura
• Szeroka gama kolorystyczna
• Wyjątkowa produktywność dzięki udoskonalonym
 procesom
• Wyjątkowo mocna trwałość 
• Znaczna odporność na zanieczyszczenia
• Dowiedzione naukowo możliwości 
• Różne poziomy połysku, od wysokiego do matu
• Dobre krycie farb o dużej zawartości pigmentu
• Nie zawiera ołowiu
• Produkcja, badania i rozwój oraz zarządzanie jakością
 certyfikowane wg ISO 9001 i ISO TS 16949



PercoTop® to wyjątkowo przyjazny dla użytkownika i wydajny system farb 
i lakierów. Jest również wyjątkowo innowacyjny. Dzięki zaawansowanemu 
systemowi pigmentów i żywic istnieje możliwość wyprodukowania 
ponad 15 000 kolorów, w niemal każdej możliwej klasie , jakości farb CV, 
szybko i skutecznie. Podczas gdy doskonale skoordynowane komponenty 
minimalizują liczbę błędów, system modułowy oznacza również mniejszą 
ilość kapitału zamrożoną w zapasach. Większe ilości farb są dostępne w 
gotowych, zmieszanych seriach kolorów dopasowanych do indywidualnych 
specyfikacji klienta.

Doskonale dopasowane materiały podkładu zapewniają doskonałą 
przyczepność i wyjątkową ochronę przed korozją, podczas gdy lakiery 
bezbarwne tworzą optymalne wykończenie powierzchni.
Ta elastyczność systemu PercoTop® oraz wysoki poziom jakości 
umożliwiają szeroką gamę zastosowań. Dostępne są również specjalne 
dodatki w celu osiągnięcia różnych stopni połysku. Od matu do wysokiego 
połysku, od lakierów o średniej zawartości części stałych(MS) po lakiery 
o zwiększonej zawartości części stałych(HS), zgodne z przepisami dot. 
lotnych związków organicznych (LZO)– PercoTop® spełni wszystkie 
komercyjne potrzeby związane z wykończeniem.

Elastyczność 
i wydajność 



Miarą naszej jakości jest sposób wsparcia naszych 
klientów. Znamy i rozumiemy ich potrzeby. Wybierając 
PercoTop® do pojazdów komercyjnych, nie tylko 
zyskasz wyjątkowy system farb i lakierów, lecz także 
wsparcie specjalistów. Nasz zespół ekspertów wspiera 
naszych klientów poprzez udoskonalenia procesów, 
szkolenia z zakresu aplikacji. Dostarczamy również 
dokumenty ze specyfikacjami oraz pomagamy określić 
prawidłowe systemy farb i lakierów do każdego podłoża 
i kształtu pojazdu, łącznnie z dużymi powierzchniami z 
nachodzącymi na siebie warstwami rozpylania.

Najważniejsze zalety 
stosowania PercoTop®
• Doskonała elastyczność w dopasowaniu kolorów
• Wysokowydajny, modułowy system farb i lakierów
• Zgodność z przepisami dot. lotnych związków
 organicznych (LZO) dzięki nowoczesnej 
 technologii HS
• Szeroki zakres zastosowań
• Doskonała odporność na zacieki
• Szybkie schnięcie
• Aplikacja wielu kolorów na tej samej jednostce
 (Multi-toning)
• Wsparcie w zakresie koloru i aplikacji
• Wszechstronne programy szkoleń
• Systemy produktów nawierzchniowych nakładanych
 bezpośrednio na metal oraz produkty/dodatki
 strukturalne 
• Specjalne podkłady zapewniające ochronę przed
 korozją w klimacie morskim 
• Dostępność bezbarwnych lakierów w systemach
 bazowych
PercoTop® – nasza praca polega na tym, aby Twoja stała 
się łatwiejsza.

Wsparcie techniczne 
W ramach naszego zobowiązania wobec naszych klientów 
zadbaliśmy o to, aby PercoTop® był łatwy w użyciu z 
zachowaniem optymalnego czasu schnięcia. Lakier można 
nakładać wszystkimi typowymi urządzeniami takimi jak 
tradycyjne pistolety natryskowe, systemy Airles , Airmix 
wykorzystujące sprężone powietrze. PercoTop® również 
dobrze schnie, zarówno na wolnym powietrzu, w kabinie 
lub pod wpływem promiennika podczerwieni.

Wynikiem jest doskonała powłoka.



Axalta Coating Systems ma jeden cel: produkować 
wysokiej jakości farby i lakiery zapewniające korzyść 
naszym klientom. Dlatego też jesteśmy skoncentrowani na 
innowacjach, jakości i obsłudze klienta – podstawach naszej 
marki. Naszą pasją jest produkcja powłok dopasowanych 
do potrzeb rynku. Oznacza to dostarczanie szerokiej gamy 
kolorów, wysokiej jakości, dobrego krycia, niezawodności 
i olśniewającego połysku, a także zaawansowanej, 
zapewniającej zrównoważony rozwój technologii oraz 
szybkiego i niezawodnego wsparcia dla klientów.

Będąc specjalistą w dziedzinie farb i lakierów od ponad 145 
lat, jesteśmy jedyną, wiodącą, globalną firmą produkującą 
farby i lakiery poświęcającą się wyłącznie rozwojowi, 
produkcji i sprzedaży farb ciekłych i proszkowych. Od farb 
i lakierów dla szeroko pojętej branży przemysłowej, aż 
po budowlane i transportowe, zarówno dla producentów 
oryginalnego sprzętu, jak i renowatorów, stale pracujemy 
w celu poprawy jakości, produktywności i skuteczności. 
Nasze zaawansowane produkty oraz usługi obejmują farby, 
narzędzia do dopasowania koloru, technologie aplikacji oraz 
szkolenia dla klientów i systemy zarządzania działalnością.

Axalta Coating Systems 
w liczbach
• Ponad 145 lat doświadczenia
• Prowadzenie działalności w 130 krajach
• 35 zakładów produkcyjnych na całym świecie
• 7 centrów badawczo-rozwojowych na 4 kontynentach
• Ponad 1 800 patentów przyznanych lub w toku
• 42 centra szkoleniowe wspierające naszych klientów 
 z branży renowacji na całym świecie
• Ponad 120 000 klientów, włączając 
 3 900 dystrybutorów
• Ponad 12 000 pracowników, którzy tworzą, produkują,
 dystrybuują i wspierają nasze produkty i usługi

100% powłoki

7 R&D centers

35 Manufacturing 
centers

42 Customer  
training centers

130 Countries

3,900 Distribution 
centers

12,000 People

120,000 
Customers

One brilliant world.

Nauka i technologia. Prędkość i elastyczność.  
Jakość i innowacyjność.  
To właśnie Axalta Coating Systems.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy 
na stronę axaltacoatingsystems.com lub prosimy o 
kontakt bezpośredni na adres e-mail  
industrial.sales@axaltacs.com



Nauka i technologia. Prędkość  
i elastyczność.  
Jakość i innowacyjność.  
To właśnie Axalta Coating Systems.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę 
axaltacoatingsystems.com lub prosimy o kontakt bezpośredni  
na adres e-mail industrial.sales@axaltacs.com



Skontaktuj się znami
Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Strasse 15
50858 Köln
Germany
www.axaltacoatingsystems.com
industrial.sales@axaltacs.com

Prawa autorskie 2014,  
Axalta Coating Systems.  
Logo Axalta, Axalta™, Axalta 
Coating Systems™ oraz 
wszystkie produkty oznaczone 
™ lub ® są znakami towarowymi 
lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi Axalta Coating 
Systems, LLC i jej filli. Znaki 
towarowe Axalta nie mogą 
być używane w połączeniu 
z dowolnym produktem lub 
usługą, która nie jest usługą lub 
produktem Axalta.


