NOWY WYMIAR KOLORÓW

Po killkudziesięciu latach doświadczenia w sektorze farb i lakierów, w branży
powłok lakierniczych czy lakierów nawierzchniowych ﬁrma Visto stawia krok milowy
w przodu tworząc własny system mieszalnikowy .
Jest to zaawansowany technologicznie system dozowania, przeznaczony do
produkcji szerokiej gamy lakierów w różnych kolorach, charakteryzujących się
najwyższą jakością.
to innowacja w branżach:
- automo ve
- industry
- private label
w których to gwarantujemy dokładne dopasowanie kolorystyczne, brak blaknięcia,
optymalną siłę krycia i bardzo dużą ilość receptur kolorystycznych. Duża ilość żywic
jest podyktowana możliwością zapewnienia każdej wymaganej aplikacji jak i
uwarunkowań jakościowych i ekonomicznych. Mając do dyspozycji 16 pigmentów
można uzyskać kilka tysięcy kolorów z zapewnieniem, że kolor jest możliwie najbliżej
dopasowany do wzorca, powtarzalny i na najniższym poziomie zanieczyszczenia
środowiska.

SPEKTROFOTOMETR
WAGA DO 7,5kg

SYSTEM MIESZALNIKOWY

LISTWY POMIAROWE

WAGA DO 34kg

DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNOŚĆ

Znajomość potrzeb i oczekiwań klienta inspiruje nas do poszukiwań nowych
innowacyjnych rozwiązań technologii.

zapewnia szybkie uzyskiwanie powłok lakierniczych w wybranym
kolorze z szerokiej bazy kolorystycznej, opracowanej w wersji komputerowego
banku danych.
Na rynku można zakupić gotowe kolory dostępne wg jakiegoś wzornika np. RAL.
Nowocześniejszym jednak rozwiązaniem jest system mieszalnikowy, pozwalający na
uzyskanie dowolnego koloru, szybką realizację zamówienia klienta oraz korektę w
celu dopasowania wzorca.
System
składa się z past pigmentowych i binderów co pozwala uzyskać
różnego rodzaju produkty: alkidowe, akrylowe, poliuretanowe, epoksydowe, itd.
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2020

PALETA PIGMENTÓW

MIESZALNIK ŻYROSKOPOWY

MIESZALNIK URZĄDZENIE PRECYZYJNE

Jako minimum wyposażenia
potrzebuje mieszalnika do pigmentów, wagi
elektronicznej, mieszadła w celu dokładnego wymieszania produktu ﬁnalnego oraz
komputera z dostępem do internetu, który odczytuje kolory i tworzy receptury.

VISTO produkuje prawie wszystkie rodzaje lakierów używanych w przemyśle do
lakierowania i zabezpieczenia powierzchni metalowych. Oto niektóre z głównych:
Lakiery akrylowe (ZA), lakiery poliuretanowe (ZP), lakiery alkidowe/syntetyczne (ZS),
lakiery epoksydowe (ZE), lakiery bazowe (ZB), lakiery bezbarwne (CC). Lakiery te
charakteryzują się doskonałą rozlewnością, połyskiem oraz poślizgiem
powierzchniowym. Ich zaletą jest wysoka odporność na warunki atmosferyczne i
zadrapania, są bardzo łatwe w aplikacji, szybkoschnące. Opracowane dla uzyskania
optymalnego efektu przy malowaniu samochodów osobowych i pojazdów
użytkowych ale także do nakładania w przemyśle na materiały metalowe: meble,
maszyny, narzędzia, blachy, drobne elementy.

ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZS ALKIMIX
Lakiery alkidowe/syntetyczne
ZGS ALKIFINISH
Gruntoemalie alkidowo/syntetyczna
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZGP PURFINISH
Gruntoemalie poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe
ZE EPOTON
Lakiery epoksydowe
ZGE EPOFINISH
Gruntoemalie epoksydowe

L A K I E R N I E P R Z E M Y S Ł O W E O R A Z N A P R AW C Z E
SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH
Szybkoschnący i antykorozyjny system w celu zapewnienia
najwyższej odporności na niekorzystne warunki środowiska.
ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZS ALKIMIX
Lakiery alkidowe/syntetyczne
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZGP PURFINISH
Gruntoemalie poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe

RÓŻNORODNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Klucz kodowy żywic

MASZYNY, NARZĘDZIA ORAZ ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Odpowiednie dla wysokiego stopnia zabezpieczeń, trwałe,
lakierowanie wysoce skoncentrowane.
ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZS ALKIMIX
Lakiery alkidowe/syntetyczne
ZGS ALKIFINISH
Gruntoemalie alkidowo/syntetyczna
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZGP PURFINISH
Gruntoemalie poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe
ZE EPOTON
Lakiery epoksydowe
ZGE EPOFINISH
Gruntoemalie epoksydowe

ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZS ALKIMIX
Lakiery alkidowe/syntetyczne
ZGS ALKIFINISH
Gruntoemalie alkidowo/syntetyczna
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZGP PURFINISH
Gruntoemalie poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe
ZE EPOTON
Lakiery epoksydowe
ZGE EPOFINISH
Gruntoemalie epoksydowe

ROWERY I MOTOCYKLE
Wyjątkowa siła krycia w szerokiej gamie kolorystycznej.
ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe

WYDAJNOŚĆ - JAKOŚĆ - EFEKTYWNOŚĆ

POJAZDY PRZEMYSŁOWE
Wysoki stopień odporności na ścieranie w kontakcie z
innymi materiałami. Wysoka jakość.

ELEMENTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Wysoka uniwersalność, wszechstronność i możliwość
wyboru w pokrywaniu materiałów elastycznych.
ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe

ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZGS ALKIFINISH
Gruntoemalie alkidowo/syntetyczna
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZGP PURFINISH
Gruntoemalie poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe
ZE EPOTON
Lakiery epoksydowe
ZGE EPOFINISH
Gruntoemalie epoksydowe

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Bezpieczny i pewny system odporny na zarysowania.
ZA ACRYTON
Lakiery akrylowe
ZGS ALKIFINISH
Gruntoemalie alkidowo/syntetyczna
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe
ZE EPOTON
Lakiery epoksydowe
ZGE EPOFINISH
Gruntoemalie epoksydowe

WYDAJNOŚĆ - JAKOŚĆ - EFEKTYWNOŚĆ

ZABEZPIECZENIA PRZEMYSŁOWE
Silne zabezpieczenia i odporność na ekstremalne
ciężkie warunki eksploatacyjne.

OBIEKTY PŁYWAJĄCE
Wysoka pewność i niezawodność w połączeniu z wysoką
wydajnością i odpornością.

Oprócz systemu
ﬁrma Visto oferuje również szeroką gamę produktów
gotowych, przeznaczonych do większości różnorodnych wymagań aplikacji .
Między innymi są to :
Gruntoemalie, poliuretanowe (ZGP), alkidowe (ZGS), epoksydowe (ZGE). Charakteryzują
się doskonałą rozlewnością oraz bardzo wysoką twardością. Zaletą produktu jest wysoka
odporność na warunki atmosferyczne i zadrapania. Dobra przyczepność do powierzchni
stalowych i aluminiowych. Opracowane dla uzyskania optymalnego efektu przy
malowaniu ram pojazdów użytkowych i konstrukcji stalowych.
Podkłady akrylowe (GA), podkłady epoksydowe (GE), podkłady alkidowe (GS).
Charakteryzują się krótkim czasem utwardzania, łatwością w nakładaniu i szlifowaniu,
można na nie nakładać wszystkie rodzaje wykończeń lakierowych lub pozostawić jako
jedyna warstwa ochronna (podkłady epoksydowe). Kolejną ich zaletą jest doskonała
rozlewność oraz bardzo wysoka twardość a także odporność na warunki atmosferyczne i
zadrapania. Dobra przyczepność do powierzchni stalowych, aluminiowych i
ocynkowanych oraz dobre właściwości izolacyjne (podkłady epoksydowe). Stosowane
dla uzyskania optymalnego efektu przy malowaniu ram pojazdów użytkowych i
konstrukcji stalowych (podkłady akrylowe i syntetyczne). Przeznaczone do pokrywania
powierzchni metalowych w przemysłowych procesach technologicznych, w procesie
budowy nadwozi pojazdów i do zabezpieczeń konstrukcji stalowych w standardowych
warunkach środowiska (podkłady epoksydowe).

WYDAJNOŚĆ - JAKOŚĆ - EFEKTYWNOŚĆ

ZS ALKIMIX
Lakiery alkidowe/syntetyczne
ZGS ALKIFINISH
Gruntoemalie alkidowo/syntetyczna
ZP PURTON
Lakiery poliuretanowe
ZB BASETON
Lakiery poliuretanowe
ZE EPOTON
Lakiery epoksydowe
ZGE EPOFINISH
Gruntoemalie epoksydowe

WYPOSAŻENIE
Nazwa

Opis

Cena
netto

1

GWK0701

Wachlarz kolorów RAL K7 Color zawiera wszystkie 210 kolorów z palety RAL CLASSIC i służy do
wyboru i weryfikacji kolorów farb i powłok zgodnie z międzynarodowymi standardami.
◆ Zawiera wszystkie 210 kolorów RAL CLASSIC
◆ Pięć połyskowych kolorów na stronie
◆ Prosty 4-cyfrowy system kodowania kolorów
◆ Próbki kolorów mają wymiary 2 cm x 5 cm
◆ Wymiary wachlarza 5 cm x 15 cm

79,00

2

GWK0101

Karta wszystkich kolorów past pigmentowych systemu Imixton.
Zawiera 100% kolor, rozbiał 50% i 10%.
Każda pasta posiada unikatowy kod koloru

145,00

3

GML1630
ROTOLINE

Mieszalnik liniowy szerokości 760 mm.
Wyposażony w 16 pozycji na puszki 3 L (galonówki), silnik,
włącznik czasowy, górny panel z logo Imixton, zasilanie 230 V.
Wymiary 760 x 370 x 1760 mm l x b x h

13252,53

4

GMZ4075
ROTOMIX

Lp

Mieszalnik żyroskopowy. W pałni automatyczny cykl mieszania w obie strony w celu zwiększenia
dokładności mieszania. Trzy domyślne tryby mieszania. Czasy mieszania programowane przez
klienta. Zacisk talerzy automatyczny. Dolny talerz wysuwany . Bardzo cichy i niewpadający w
45673,37
wibracje. Minimalna wysokość wiadra 100 mm. Maksymalna wysokość wiadra 470 mm.
Maksymalna średnica wiadra 390 mm. Maksymalna waga wiadra 40 kg

5

GMP30

Mieszadełka do puszek 3,0 L (galonówek) o średnicy 163 do 168 mm,
z pokrywą z blokadami i łopatkami (rogami) z wysokiej jakości tworzywa POM,
dzięki czemu nadają się do pracy z lakierami rozpuszczalnikowymi,
jak i produktami na bazie wody.

6

GSPEC45
SPEKTROFOTO
METR

Spektrofotometr do badania koloru w geometrii 45°/0°.
Ma zastosowanie zarówno jako urządzenia stacjonarne jak również wykorzystywane w terenie.
Pełną mobilność urządzeń zapewniają bardzo wydajne akumulatory i duży wyświetlacz LCD.

150,07

43000,00

FIRMA VISTO JEST 100% OZE
pobierając energię ze źródeł odnawialnych

VISTO.COM.PL 98-290 Warta, ul. Kaliska 45, Tel. +48 43 307 00 07, Kom. +48 500 032 985
https://www.instagram.com/visto_farby_lakiery/, https://www.facebook.com/VISTOlakiery/

