
System ppg selemix, yüksək keyfiyyətli baza boyalarından və geniş birləşdirici maddələrdən ibarət sənaye is�fadəsi üçün bir 
rəngləmə sistemidir. Bu komponentləri 
birləşdirərək keyfiyyət və boya işinin 
dəyəri üçün tələb olunan sürət tələblərinə 
cavab verən boyalar əldə edə bilərsiniz.  
Elas�kliyi və universallığı sayəsində 
selemix sistemi az sayda komponent 
istehlak etdiyi və beləliklə boyama 
xərclərini azaltdığı kifayət qədər geniş bir 
sahəni əhatə edir.
İstənilən rəng yaratmaq üçün iki qarışdır-
ma formulu var: standart və iq�sadi. Hazır boyaBağlayıcıPiqment

Kompakt çeşidli 
k o n s e n t r a t 
piqmentlərin geniş 
çeşidli qarışdırıcılar-
la birləşdirilməsi
Seçimlə yanaşı 
uyğun rəngdə 
yüksək keyfiyyətli, 
e�barlı boya 
məhsulları təqdim 
edir

SELEMIX is�fadə olunur

1996-cı ildən bəri şirkə�miz PPG sənayesinin (ABŞ) Zaqafqaziyada eksklüziv nümayəndəsidir.
Şirkə�n inkişa� strateji tərəfdaşlar tərəfindən müəyyən edilir.PPG sənaye şirkə� (ABŞ) xüsusi boya materialları isteh-
salında dünya lideridir. Uzun illərin təcrübəsi olan, yüksək peşəkarlığı və səriştəsini qoruyan texniki mütəxəssislərimiz 
PPG sənayesi şirkə�nin təlim mərkəzində yenilikçi boyama və örtük texnologiyaları öyrənəcəkdir.
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HAQQIMIZDA

Tələbləriniz nə olursa 
olsun, Selemix Sistemi 

qüsursuz bir sonluq üçün 
ideal bir həlldir.



SELEMIX  Sistemi

Rəqabətçi üstünlüklər

Torpaq olmayan istənilən səthdə is�fadə edilə bilər.

Selemix məhsulları əla fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərə 
malikdir və işığa, aşınmaya və atmosferə davamlıdır.

Dözümlülük, yüksək məhsuldarlıq və əhəmiyyətli
qənaət təmin edən konsentrat, uzunömürlü, yüksək 
keyfiyyətli piqment.

Selemix materialları temperatur qurutma tələb etmir,
buna görə onlarla işləyərkən bahalı avadanlıq və
qurutma kamerasına eh�yacınız olmayacaqdır.

Selemix materiallarının çoxu çox qatlı örtük tələb
etmir, bu da xərcləri azaldır.

Selemix sürətli quruyan materialların is�fadəsi, azalan
qurutma müddə� səbəbindən iş müddə�ni əhəmiyyətli
dərəcədə azalda bilər.

Tətbiq sahəsi

Tikin�
Metal konstruksiyalar müəssisəsi
İnşaat və yol avadanlığı
Qapı-Pəncərələr
Kənd təsərrüfa� maşınları
Dəmir yolu nəqliyya�
Müəssisə avadanlığı
Elektrik və elektron avadanlıq
Mebel və aksesuarlar
Ticarət avadanlığı
Yol nişanları və reklam bannerləri



SERTİFİKATLI SİSTEMLƏR
SELEMIX Sistemi ISO 12944 ser�fikatlı boyama sistemlərinin geniş seçimini təmin edir, hansı ki, 
müştərilərin fərqli eh�yaclarını qarşılayan davamlılığına qiymə�nə və keyfiyyə�nə görə.
ISO 12944 Müxtəlif mühitlərdə polad konstruksiyalar üçün tanınmış və geniş qəbul edilmiş bir 
standartdır.
Aşağıdakı cədvəldə göstərilən örtük sistemləri müxtəlif səviyyələrdə korroziyanı təsvir edir,  hansı 
ki, ISO 9001 ser�fikatlı bir laboratoriya tərəfindən bölmə 12944  6-cı sınaq metodlarına uyğun 
olaraq seçilmişdir.

SƏNAYE BOYAMA HƏLLƏRİNİN 
GENİŞ SEÇİMİ
SELEMIX  Sistem sənaye is�fadəsi üçün xüsusi hazırlanmışdır: 
Şaxələndirilmiş sistemi həm səth qoruması, həm də este�kası üçün 
istənilən tələbi təmin etməyə imkan verir.
Selemix- in Sistemi çevik və səmərəlidir. Geniş konsentrasiyalı piqmentlər 
və qatranlardan ibarətdir buda müştərinin tələblərinə uyğun xüsusi 
rəngləmə sistemi əldə etməyimizə imkan yaradır.

ISO 12944 XARİCİ ATMOSFER 
ŞƏRAİTİNİN TƏSNİFATI

- Saf atmosfer şərai�ndə is�liklə işləyən binalar məs. 
Məktəblər, ofislər, mağazalar və otellər.

Çirklənmənin aşağı səviyyədə 
olduğu atmosferdə. əksər 
hallarda kəndlərdə.

Kondensasya baş verə biləcəyi is�lik olmayan bir 
bina məs. Salonlar, Anbarlar, İdman obyektləri.

Yüksək rütubət və hava çirkliliyi olan sənaye 
sahələri. (Qida emalı, müəssisələr, çamaşırxanalar, 
pivə zavodları).

Kimyəvi zavodlar, hovuzlar, çimərliklər və 
tərsanələr.

Kükürd dioksidin orta dərəcədə 
çirklənməsi ilə şəhər və sənaye 
atmosferi. Duzluluğu az olan 
dəniz sahilləri.

Orta şoranlığa malik sənaye 
zonaları və sahillər.

Yüksək rütubətə və aqressiv 
atmosferə sahib sənaye zonaları.

Duzluluğu yüksək olan sahil və 
dəniz yerləri

Daimi kondensasiya və yüksək çirklənmə olan bir 
bina və ya yer.

Daimi kondensasiya və yüksək çirklənmə olan bir 
bina və ya yer.

Korroziya 
səviyyəsi

Xarici çirklənmə dərəcəsi Daxili çirklənmə dərəcəsi ISO 12944 Davamlılıq sırası

Dözümlülük aralığı sistemin 
ömrünü təmsil edir müddət, ilk 
texniki işə eh�yacdan əvvəl.

=     2-5 ilAşağı    
=     5-15 ilOrta 
=   15 ildən çoxdurYüksək

C5-M

C5-I

C4

C3

C2

C1



SELEMIX ISO 12944
SERTİFİKATLI BOYA SİSTEMLƏRI
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