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Imago ja näkyvyys ovat useimmille yrityksille 
brändin kulmakiviä. Logo, tunnukset ja pakkaus  
– ne kaikki toimivat asiakkaan tarpeisiin. 

Hyötyajoneuvot ovat yritysten liikkuvia 
markkinointivälineitä. Me Axalta Coating 
Systemsillä ymmärrämme brändin ja imagon 
tärkeyden yrityksille. Siksi olemme kehittäneet  
PercoTopin®, erityisesti hyötyajoneuvoille  
tarkoitetun    korkealaatuisen       maalausjärjestelmän, 
joka paitsi tuottaa hyvännäköisen lopputuloksen, 
myös vastaa yritysten tarpeisiin niin värinsä, 
laadukkuutensa kuin luotettavuutensakin osalta. 

Tästä syystä monet hyötyajoneuvojen, perävau-
nujen ja kuorma-autojen valmistajat luotta-
vat meihin ja ovat työskennelleet kanssamme  
vuosikymmenten ajan. He tuntevat PercoTopin® 
ainutlaatuisuuden ja helppokäyttöisyyden, sen 
täydellisen laadun sekä täsmällisen, nopean ja 
tehokkaan sävytarkkuuden.

Olipa kyseessä jäähdytetty tai tavallinen 
perävaunu, betonimylly, liikkuva nosturi,  
HGV-alusta, tai mitä tahansa ohjaamon päällä 
tai takana, PercoTop® antaa maalareille paljon 
käyttömahdollisuuksia. 

Järjestelmä takaa loistavan ulkonäön ja luo tar-
vittavat ominaisuudet ajoneuvon pintojen suo-
jaamiseksi sään aiheuttamalta rasitukselta, graf-
fiteilta ja ruostumiselta. 

PercoTopin® lisäetuna on sen täyteläisyys ruis-
kutettaessa etenkin laajoille pinnoille tai moni-
ulotteisille muodoille. Se myös kuivuu nopeasti. 

Valitessasi maalausjärjestelmäksi PercoTopin®, 
saat paitsi maalin, myös kaiken Axalta Coating 
Systemsin tiedon ja tuen.



Hyötyajoneuvoja ja perävaunuja on monenmuotoisia ja 
erikokoisia, ja pintamateriaaleja on alumiinista teräkseen ja 
muovista lasitettuun polyesteriin. Pintamateriaalista riippu-
matta viimeistelyn tulee näyttää paitsi tasaiselta, myös suo-
rastaan häikäisevältä täyttääkseen sille asetetut markki-
noinnilliset vaatimukset. Pintojen tulee säilyä erinomaisina 
huolimatta sään, mekaanisen tai kemiallisen rasituksen, 
UV-säteilyn tai korkean käyttöasteen vaikutuksista.

Täydellinen PercoTop® -maalausjärjestelmä sisältää kaikki 
tuotteet pohjamaaleista pintamaaleihin. Se tarjoaa hyöty-
ajoneuvoille ja perävaunuille sen lujan ja kestävän suojan, 
mitä tarvitaan niiden pysymiseksi hyvännäköisinä tien 
päällä vuosien ajan. Maalausjärjestelmän erinomaiset me-
kaaniset ominaisuudet ja poikkeuksellinen sävyn kestävyys 
ovat ne tekijät, joista sen luotettavuus ja pitkäikäisyys  
muodostuvat. 

Mitä ikinä suojan, kestävyyden ja ruiskutuksen suhteen 
vaaditaankaan, on PercoTop® oikea maalausjärjestelmä 
kaikkiin tarpeisiin.

Kaikki mitä tarvitset
Erinomaiset PercoTop® 
-ominaisuudet
• Tasainen väri ja rakenne
• Laaja väriskaala
• Ensiluokkainen riittoisuus parannetuilla prosesseilla
• Äärimmäisen luja kestävyys
• Erinomainen kemiallinen kestävyys
• Pitkällisen tuotekehityksen tulos
• Useita kiiltoasteita korkeakiiltoisesta mattaan
• Korkeapigmenttisillä maaleilla hyvä peittävyys
• Lyijytön
• ISO 9001- ja ISO TS 16949 -sertifioitu 

valmistusprosessi, tuotekehitys ja laadunhallinta



PercoTop® on erityisen käyttäjäystävällinen ja tehokas maalausjärjestelmä. 
Lisäksi se edustaa ainutlaatuista innovatiivisuutta. Edistyksellisen sävy- 
ja sideainejärjestelmän ansiosta yli 15 000 väriä voidaan tuottaa melkein 
missä tahansa CV-maalilaadussa nopeasti ja tehokkaasti.  Huolellisesti  
valitut raaka-aineet vähentävät yhteensopivuusongelmien riskejä, ja  
moduulijärjestelmä tarkoittaa myös sitä, että varastoon sidottu pääoma 
pienenee. Suuremmat maalimäärät ovat saatavilla valmiiksi sekoitettuina 
sävyinä asiakkaan tarpeisiin räätälöityinä.

Hyvin valitut pohjatuotteet mahdollistavat erinomaisen tartunnan ja 
ruostesuojan, samalla kun kirkaslakka muodostaa optimaalisen lopputuloksen.

PercoTop® -järjestelmän joustavuus ja korkeatasoiset ominaisuudet takaavat 
laajat käyttömahdollisuudet. Lisäksi saatavilla on erityisiä lisäaineita useiden 
eri kiiltoasteiden saavuttamiseksi. Mattaa tai korkeakiiltoa, Medium Solid 
-tuotteista VOC-hyväksyttyihin High Solid -tuotteisiin – PercoTop® vastaa 
kaikkiin kaupallisen viimeistelyn tarpeisiin.

Joustava ja 
tehokas



Mittaamme omaa onnistumistamme sillä, kuinka hyvin 
pystymme tukemaan asiakkaitamme. Tunnemme ja 
ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet. Kun valitset hyöty- 
ajoneuvoillesi PercoTop® -järjestelmän, saat ainutlaatuisen 
maalausjärjestelmän lisäksi myös asiantuntijoidemme 
tuen. 

Asiantuntijatiimimme avustaa asiakkaitamme prosessien 
kehittämisessä, maalikoulutuksessa sekä työohjeiden 
laatimisessa ja auttaa oikean maalijärjestelmän löytämi-
sessä kaikentyyppisille alustoille ja ajoneuvoille sekä laa-
joille pinnoille.

Osana sitoutumista asiakkaisiimme olemme varmistaneet, 
että PercoTopin® käyttö on yhtä helppoa kuin sen kui- 
vattaminen. Maali voidaan levittää kaikilla tavanomaisilla 
välineillä. PercoTop® myös kuivuu hyvin käytettäessä niin 
ilma-, uuni- kuin infrapunakuivaintakin.

Tuloksena aina erinomainen lopputulos.

Erinomaiset PercoTop®  
-ominaisuudet
• Suuri joustavuus sävytyksessä
• Erittäin suorituskykyinen pinnoittamisen 

sekoitusjärjestelmä
• VOC-yhteensopivuus modernin HS-teknologian 

ansiosta
• Joustava ruiskutusprosessi
• Erinomainen pinnanlaatu 
• Nopeasti kuivuva
• Monivärimaalaus
• Väri- ja maalikoulutus
• Monipuoliset koulutusohjelmat
• DTM-pintamaalijärjestelmä suoraan metalli- ja 

alumiinipinnoille sekä struktuuripintamaalit
• Erikoispohjamaalit meri- ja varustamotoiminnassa 

tarvittavaan ruostesuojaukseen 
• Saatavissa myös 2-kerros- sekä 3-kerrosjärjestelmä

PercoTop®  – teemme sinun työsi helpommaksi.

Tukea kun sitä 
tarvitset



Axalta Coating Systemsillä on vain yksi tavoite: tehdä 
korkealaatuisia maaleja, joista asiakkaamme hyötyvät. Siksi 
fokuksemme on innovaatioissa, laadussa ja palvelussa, jotka 
kaikki ovat brändimme kulmakiviä. Intohimomme on tehdä 
pinnoitteita markkinoiden tarpeisiin. Se tarkoittaa paitsi 
laajaa värivalikoimaa, korkeaa laatua, hyvää peittokykyä, 
kestävyyttä ja häikäisevää kiiltoa, myös uraauurtavuutta, 
kestävän kehityksen teknologiaa ja nopeaa ja luotettavaa 
asiakastukea.

Olemme 145 vuoden erityiskokemuksella ainoa pinnoite-
alan johtava globaali pelkästään märkä-  ja jauhemaalien 
kehitykseen, valmistukseen ja myyntiin keskittyvä yritys.  
Valmistamme pinnoitteita yleisistä teollisuustuotteista  
arkkitehtuuri- ja automaaleihin niin alkuperäislaitevalmista-
jien kuin korjausmaalaajienkin käyttöön ja työskentelemme 
jatkuvasti laadun, tuottavuuden ja tehokkuuden kehit-
tämiseksi.  Huippuluokan tuotteemme ja palvelumme käsit-
tävät maalit, sävytyksen välineet, ruiskutustekniikat sekä 
asiakaskoulutukseen ja liikkeenjohtoon liittyvät järjestelmät.

Tiedettä ja teknologiaa. Nopeutta ja joustavuutta. 
Laatua ja innovaatiota. Axalta Coating Systems.

Axalta Coating Systems  
lukuina
• Yli 145 vuoden kokemus
• Toimintaa 130 maassa
• 35 tuotantolaitosta
• 7 tuotekehityskeskusta neljällä mantereella
• Yli 1 800 myönnettyä tai vireillä olevaa patenttia
• 42 korjausmaalaamisen koulutuskeskusta ympäri 

maailmaa
• Yli 120 000 asiakasta mukaan lukien 3 900 

jakelijaa
• Sinua varten yli 12 000 henkilöä, jotka luovat, 

tekevät, jakelevat ja avustavat tuotteissa ja 
palveluissa

100-prosenttisia pinnoitteita

7 tuotekehityskeskusta

35 tuotantolaitosta

42 koulutuskeskusta

130 maata

3 900 jakelukeskusta

12 000 henkilöä

120 000 asiakasta

Yksi loistava maailma.



Tiedettä ja teknologiaa.
Nopeutta ja joustavuutta.
Laatua ja innovaatioita.
Axalta Coating Systems.

Lisätietoja HL Group Oy:n kotisivuilta 
www.hlgroup.fi 
tai sähköpostitse  
kalle.raanoja@hlgroup.fi
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