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Jaunā alternatīva PVC pārklājumam
Priekšrocības Nature jau lieto:

� Ielu aprīkojumam un apgaismes 
stabiem; 
� Kvatorijos, jūras ūdenī un jūrā esošos 
objektos; 
� Caurulēs, tvertnēs un armatūrā;
� Būvniecībā

Pasaulē, kurā aizvien vairāk uzmanības tiek pievērsts ekoloģijai, Nature piedāvā daudz
vairāk nekā tikai standarta krāsas un PVC apdares:

� ilglaicīga metāla daļu aizsardzība pret koroziju;
� neplaisā, nelobās un nesasprēgā;
� izcila izturība pret sāli, jūras ūdeni, smiltīm un sauli;
� laba saķere un silta sajūta;
� ļoti maz dūmu degot;
� nesatur GOS1, plastifikatorus, TGIC2 vai halogēnus;
� nature iztur liekšanos vējā un temperatūras izmaiņas līdz pat 200C; 
� nesatur smagos metālus.

Ekstremāla vide Nature Poliesteris PVC

Sāls iedarbībai pakļauti žogi (objekti piekrastes 
zonā, jūrā visā pasaulē) ** * **

Smilšu abrazīvajai iedarbībai pakļauti žogi (objekti 
tuksnešos un pludmalēs visā pasaulē) ** * **

Lielam aukstumam pakļauti žogi (pārklājuma elastība 
temperatūrā zem -200C) ** * *

Ķimikāliju iedarbībai pakļautie žogi (ķimikāliju 
ražotņu, degvielas uzpildes staciju un lidostu tuvumā) ** * **

Intensīvai saules gaismai pakļautie 
žogi (izturība pret UV starojumu) *** ** *

Izturība pret ķērpjiem, sūnām un aļģēm *** * **

Neliels toksiskums degot *** * *

Vidē neizskalojas un neizdalās GOS, 
plastifikatori vai metāli *** * *

Harmonijā ar vidi Nature 
pārklājums nodrošina 
ilglaicīgu visu veidu žogu 
aizsardzību nelabvēlīgos 
apstākļos.




