LAKIERY SPECJALNE DO DREWNA
SPECJALNE TAKŻE ZE WZGLĘDU NA POSZANOWANIE ŚRODOWISKA

ICA Group: od lat w obszarze

badań i produktów przyjaznych środowisku

ICA Group od lat realizuje ściśle wyznaczoną strategię rozwoju: łączenie najlepszego wyniku estetycznego z

środowisko

. W rzeczywistości, w ostatnich latach wzrasta i upodbałością o zdrowie użytkownika i
wszechnia się świadomość zagrażającej nam degradacji środowiska.

produkcję przyjazną dla środowiska, skoncentrowaną na innowacyjnych liniach lakierów wodorozcieńczalnych, umożliwia grupie wiarygodną i rzetelną rolę głównego
Silna orientacja na

bohatera na rynku budownictwa ekologicznego.

Uznanie ze strony programu

LIFE Wspólnoty Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wiarygodność zdobyta w użytkowaniu. Już w 1995 r. Wspólnota Europejska przyznała gamie

nikowych lakierów wodorozcieńczalnych

dwuskład-

ICA Group znak LIFE, oficjalny wyraz
uznania dla “trwałego i zrównoważonego rozwoju” wykazanego przez grupę i nakierowanego na zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza przez zastosowanie czystych technologii. Do priorytetowych celów programu LIFE
należy kontrola i redukcja różnych form zanieczyszczeń poprzez czyste technologie. Projekt ICA Group, jedyny
nagrodzony w sektorze produktów lakierniczych, wykazał konkretne działania na rzecz ograniczenia emisji lotnych rozpuszczalników organicznych do atmosfery.

Nie tylko lakiery wodorozcieńczalne: produkty o

środowisko są obecne w całej gamie
Wyróżnikiem produkcji ICA Group jest pełna gama

małym wpływie na

produktów (do zastosowań we-

wnętrznych i zewnętrznych), charakteryzujących się małym wpływem na środowisko oraz
brakiem metali ciężkich. Produkty te idealnie nadają się do zastosowań w budownictwie ekologicznym:
_Lakiery wodorozcieńczalne do konstrukcji drewnianych, stolarki zewnętrznej i tarasów
_Lakiery wodorozcieńczalne do elementów wyposażenia wnętrz i parkietów
_Lakiery wodorozcieńczalne bio do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
_Lakiery utwardzane ultrafioletem do elementów wyposażenia wnętrz i parkietów
_Lakiery o dużej zawartości masy stałej do elementów wyposażenia wnętrz i parkietów
_Lakiery wodorozcieńczalne z „efektami specjalnymi” do elementów wyposażenia wnętrz i przedmiotów
_Lakiery wodorozcieńczalne do szkła

Kolory przyjazne środowisku
Kolor jest podstawowym aspektem lakierowania, dlatego też ICA Group zadecydowała o wprowadzeniu niezwykle rozbudowanej gamy barw:

systemy barwienia dla lakierów kryjących i barw przeźroczystychKolory kryjące

_Automatyczne i ręczne
opracowane w laboratoriach ICA Group

RAL i NCS
_Efekty metalizowane
_System MY LAB i LIQUID METALS
_Efekty specjalne
_Barwniki tradycyjne
_Barwniki reaktywne ACTIVIN
_Impregnaty barwione transparentne i półkryjące
_Kolory kryjące

Orientacja na

design

W dzisiejszych czasach możliwe jest, dzięki estetycznym i modnym dodatkom, uszlachetnienie aspektu kolorystycznego
produktów-przedmiotów lub systemu wyposażenia wnętrz.
Grupa ICA aktywnie angażuje się w badania nad nowymi kolorami i efektami, aby zaspokoić rosnące potrzeby

tantów i architektów, na najbardziej wydajne, innowacyjne i modne rozwiązania.
Tylko produkty poddane surowym

projek-

testom i posiadające certyfikaty

Realizując swoją politykę maksymalnego poszanowania środowiska i wysokiej jakości, ICA Group poddaje wszystkie swoje

testom:
_Projekt ARBOREA SUN dotyczący odporności cykli lakierniczych lakierami wodorozcieńczalnymi do zastoso-

produkty najsurowszym
wań zewnętrznych

Odporność fizyko-chemiczna powierzchni lakierowanej w oparciu o międzynarodowe normy odniesienia
_Zgodność produktów wodorozcieńczalnych z wymaganiami normatywnymi dotyczącymi emisji zewnętrznych
_Kontakt wyrobów lakierowanych z produktami żywnościowymi lub przedmiotami osobistego użytku
_Reakcja lakierów ogniochronnych na płomienie
_Lakiery do sektora statków morskich, posiadające certyfikat RINA zgodnie z dyrektywą MED 96/98/CE
_Produkty umożliwiające przyznanie punktów (od 1 do 3) dla potrzeb certyfikacji LEED (zrównoważone budownictwo)
_

ICA Group: specjaliści w produkcji i sprzedaży lakierów specjalnych do
drewna.
Duża grupa z siedzibą w Civitanova Marche (prowincja Macerata), licząca 3 zakłady produkcyjne na terytorium Włoch (2 w Civitanova i 1 w
Romano D’Ezzelino w prowincji Vicenza). Jest aktywnie obecna także
za granicą, gdzie bezpośrednio kontroluje 6 firm, umożliwiających grupie bezpośrednią obecność w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Chinach,
Indiach i Kanada.
Siła grupy, która od dziesięcioleci służy klientom, oferując linię lakierów
o wysokiej jakości i niezawodności.
Innowacyjne rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb
rynku i coraz ważniejszej ochrony środowiska.

We Włoszech produkty ICA Group są sprzedawane przez 70 bezpośrednich agentów, którzy swoje doświadczenie w branży budowali
od dziesięcioleci. To pozwala im głęboko zrozumieć biznes, zwłaszcza z punktu widzenia klientów oraz dostarczać usługi i produkty,
które są zawsze zgodne z ich potrzebami.
Sieć handlowa we Włoszech opiera się na oddziałach handlowych,
składach i specjalistycznych sklepach detalicznych.

ICA Group: siła dużej grupy

Powszechna dostępność wspierająca wasze projekty w każdym miejscu

ICA Group sprzedaje swoje produkty w ponad 50 krajach, dzięki oddziałom handlowym, składom, dystrybutorom i specjalistycznym
sklepom detalicznym.

DEP035EN 09-2019

ICA SpA
Via Sandro Pertini 52
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140
info@icaspa.com

ICA POLSKA SP. Z.O.O.
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Gliniana 10 - Polska
Tel. +48 44 645 30 80 - Fax +48 44 645 30 65
info@icapolska.pl

www.icapolska.pl

