Dunia Coatings ontwikkelt en produceert high performance industriële
coatings, markeerinkten en hoogwaardige gebruiksklare verf. Door onze jarenlange
laboratorium ervaring staat innovatie en flexibiliteit voorop bij het ontwikkelen van
nieuwe producten.
Onze uitstekende service wordt wereldwijd toegepast in talloze vooruitstrevende
industrieën. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij snel en adequaat kunnen reageren
op aangescherpte eisen.Een snelle levertijd wordt door Dunia Coatings dan ook als
vanzelfsprekend gezien.
Een sterk punt van ons bedrijf is dat wij in staat zijn om op individuele wensen van
klanten in te spelen. Vraag ons dan ook gerust vrijblijvend om advies.

U heeft een idee en wij maken het tastbaar!

1

Chassis en carrosserie coatings
Een chassis of carrosserie moet er goed uit zien, maar bovenal ook uitstekend beschermd zijn tegen alle elementen waar het onderweg mee te maken krijgt. Dunia Coatings biedt een hoge kwaliteit applicatie specifieke
coatings die uw chassis en carrosserie beschermt tegen aantasting door vocht, zout, oxidatie of blootstelling aan
verschillende weersinvloeden en industriële chemicaliën.
De anticorrosieve eigenschappen maken uw chassis en carrosserie veilig en geven het zo de langst mogelijke
levensduur. U kunt hierdoor een garantie geven op uw producten waardoor de kosten voor revisie lager zullen
worden.
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Marine coatings
Dunia Coatings biedt een compleet assortiment marine coatings aan, zowel voor boven als onder de
waterlijn, voor een perfect gecoat schip. Wij produceren onder andere één- en twee componenten coatings
specifiek geschikt voor toepassingen in een maritieme omgeving.
Onze coatings worden wereldwijd gebruikt voor commerciële en pleziervaartuigen evenals zware offshore
constructies zoals booreilanden, tanker platforms, pijpleidingen en opslagfaciliteiten.
De belangrijkste voordelen van onze coatings zijn:
•
•
•
•
•

Uitstekende slijt- en slagvastheid
Maximale kleur- en glansbehoud
Complete weerstand tegen de maritieme omgeving waarin uw schip zich bevindt
Uitstekende weersbestendigheid
Superieure applicatie eigenschappen zoals een sneldrogende coating met als positief gevolg een kortere
downtime, lagere arbeidskosten en minder brandstofkosten

Schepen varen wereldwijd door onze natuur heen voor uw eigen veiligheid voldoen onze coatings dan ook altijd
aan de juiste overheidsvoorschriften zodat uw schip altijd veilig en duurzaam kan varen.
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Landbouwmachines
Voor de agrarische sector produceert en ontwikkelt Dunia Coatings uitstekende agrarische coatings met als doel
kwaliteit, service en kosten beheersing.
Als complete leverancier van industriële coatings zijn wij in staat coatings te ontwikkelen en produceren die
voldoen aan uw specificaties. Door nauwe samenwerking met uw firma kan Dunia Coatings op basis van uw
specifieke eisen oplossingen bieden, zoals:
•
•
•
•
•

Agressieve bescherming tegen slijt- en slagvastheid
Uitstekende prestaties in extreme weersomstandigheden
Anticorrosieve coatings die beschermen tegen corrosie
Naleving van de juiste overheidsvoorschriften
Kleur en glans maatwerk op basis van uw vereiste normen

Of u nu de productie van tractoren, oogstmachines, grondbewerking machines of sproeiers etc. verzorgd,
onze twee componenten coatings kunnen unieke oplossingen bieden die beschermen tegen de agressieve
omstandigheden die uw apparatuur dagelijks zal doorstaan.
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Hittebestendige industriële coatings
Dunia Coatings is de specialist op het gebied van hittebestendige verven. Onze hoogwaardige coatings behouden
hun kwaliteit tot 900ºC. Deze coatings worden zowel voor industriële als esthetische toepassingen gebruikt.
Enkele toepassingen zijn o.a.:
•
•
•
•
•

Kachels
Haarden
Uitlaten en uitlaatcollectoren
Schoorstenen
Industriële ovens

Onze hittebestendige industriële coatings beschermen oppervlakken die onder invloed van temperatuur
voortdurend uitzetten en inkrimpen.
De hoogwaardige decoratieve finish die haar eigenschappen behoudt bij zeer hoge temperaturen zal de
levensduur en de kwaliteit van uw producten garanderen.
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Hittebestendige markeerinkten
Dunia Coatings specialiseert zich al jarenlang in het toepassen en ontwikkelen van hittebestendige
markeerinkten voor zowel “hete” (tot 900 ºC) als “koude” (tot 150 ºC) ondergronden.
Beide markeerinkten zijn uitermate geschikt voor de bekende systemen als de dotmatrix,single nozzle en label
applicatie systemen. Tevens kunnen de “koude” markeerinkten worden toegepast in een inkjet systeem.
Onder de meest lastige omstandigheden presteert ons product tot op de dag van vandaag uiterst succesvol.
Met trots mogen wij zeggen dat de door ons ontwikkelde markeerinkten het vertrouwen hebben gewonnen van
staalfabrikanten wereldwijd.
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Merken en Coderen
Dunia Coatings beschikt over een compleet assortiment van industriële inkten en solvents. Door de jarenlange
productontwikkeling in nauwe samenwerking met onze afnemers en door onderzoek in ons eigen laboratorium
kunnen wij continue onze inkten aanpassen naar wensen van de klant. Onze inkten kunnen worden toegepast op
verschillende ondergronden, poreus of niet poreus voor elke ondergrond hebben wij een oplossing.
Kenmerken van onze inkten:
•

Kwaliteit: Onze inkten worden vervaardigd volgens hoge kwaliteitseisen en worden voortdurend
gecontroleerd in ons laboratorium. We kunnen daardoor een optimale drukkwaliteit en bedrijfszekerheid
garanderen bij gebruik in uw druksysteem.

•

Prijs: Door de eigen ontwikkeling en gebruik van de beste productie- en afvultechnieken, zijn wij in staat
om onze inkten aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijke prijs, waardoor uw verbruikskosten zullen 		
dalen.

•

Kleuren: Onze inkten zijn verkrijgbaar in alle kleuren die u zou wensen.

•

Levertijden: Onze inkten zijn snel leverbaar en worden direct verstuurd vanuit onze voorraadlocatie. Dit
bespaart u voorraadkosten en verzekert u tevens van optimale houdbaarheid van de inkten omdat de 		
producten niet lang meer door u in voorraad worden genomen.
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Straatmeubilair
Straatmeubilair wordt vaak gezien als sterk, duurzaam en langdurig wat over het algemeen correct is.
Toch kan straatmeubilair indien de juiste oppervlaktebescherming niet wordt gebruikt zijn esthetische
aantrekkingskracht verliezen. Dunia Coatings heeft diverse coating-systemen ontwikkeld om corrosie te
voorkomen. Onze tweecomponenten Primer en PU-Topcoats bieden een zeer slijtvast oppervlak en
een hoog niveau van afwerking. Vanwege de extreme duurzaamheid hebben deze verven een zeer hoog
beschermingsniveau.
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Leveringsprogramma
Alkyd

Epoxy

1-component sneldrogende industriële aflak voor toepassing op staal.

2-componenten chemische en weersbestendige coating.

Toepassingen voor o.a.:

Toepassingen voor o.a.:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Landbouwmachines
Kruiwagens
Kachels/radiatoren
Motoren
Stallen rekken / stellingen
Gascilinders
Containers/drums

Olie- en gastanks
Chemische fabrieken
Raffinaderijen
Bruggen/sluizen/stormvloedkeringen
Zuivelinstallaties
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Polyurethaan

Chloorrubber

2-componenten extreem duurzame aflak met hoog glansbehoud.

1-component waterbestendige aflak voor toepassing in vochtige
omgevingen.

Toepassingen voor o.a.:

Toepassingen voor o.a.:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vorkheftrucks
Vrachtwagens/bestelauto’s
Autobussen
Stalen meubelen
Trapleuningen/spijlen etc.
Speeltuinmateriaal
Verkeersportalen

Trawlers/vissersboten
Lantaarnpalen
Waterwerken
Hoogspanningsmasten
Lichtboeien
Zwembaden
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