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Zowo-plast®

1C-PUR sistema de revestimento à base de água
„Diversidade de cores ilimitada para PVC janelas e portas“

Version 2.02
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*Alternatively also Zowo-plast® 1481 1C-PUR PVC-Metallic-Single-Layer Coating with Fine Aluminium Effect

„Zowo-plast® é projetado para a aplicação de camada única em PVC. Mesmo com

cores metálicas, não há necessidade de se usar uma camada de acabamento

transparente."

Processo de 
aplicacao

Elementos de revestimentos de PVC – janelas, portas e perfis

Tons opacos de 
cores

Tons opacos
com efeito de 
textura

Cores 
metalicas

Cores 
metalicas com 
efeito textura

Limpeza, pre-
tratamento

Zowo-plast® 1120 
Hydro-Cleaner

Zowo-plast® 1120 
Hydro-Cleaner

Zowo-plast® 1120 
Hydro-Cleaner

Zowo-plast® 1120 
Hydro-Cleaner

Revestimento final Zowo-plast® 1450 
1C-PUR PVC-
Single-Layer-
Coating
Available in:

silk shine (ca. 35 GE)
matt (ca. 18 GE)

Zowo-plast® 1490 
1C-PUR PVC-
Single-Layer-
Textured Coating

Zowo-plast® 1480 
1C-PUR PVC-
Metallic-Single-
Layer Coating* 

Zowo-plast® 1491 
1C-PUR PVC-
Metallic-Single-
Layer-Textured 
Coating
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Para uma ampla gama de tarefas - o revestimento de 
substratos como alumínio, fibra de vidro e folha de PVC 
revestido

� Promoção de adesão por Zowo-plast® 1250 Primer-2K

� Revestimento em duas camadas – Primer e Acabamento

Interposição de Zowo-
plast® 1250 Primer para 
promoção de adesão
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Laminacao Folhas Extrusão

1C PVC Coating Sistema

Preco

Complexidade

Flexibilidade 

mesmo em 

pequenas 

quantidades

Baixo 

investimento

Processo 

simples

Coloracao do PVC - perfil

Revestindo com Zowo-plast® – a maneira mais facil de 
adicionar cor ao PVC
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Vantagens de um componente simples a base de agua

� “Environmental friendly”, produto verde

� Facil manuseio

� “No pot life”

� Possibilidade de utilizacao de sobras de produtos

� Sem odor

„Um processo bastante fácil em
comparação com base de solvente de
sistemas 2 C, sem perda de qualidade."
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Tecnologia de poliuretano para:

� Forte adesao

� Extrema resistencia abrasiva

� Alta resistencia a riscos

� Excelente resistencia ao tempo

� Resistente contra produtos quimicos domesticos e influencias do 
meio ambiente

“Fornece um revestimento de superfície, que é altamente resistente
a arranhões e desgaste e, por conseguinte, protege a superfície.”
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Formas de aplicacao

�Pulverizacao

� Revestimento e perfil com verniz de vacuo

Zowo-plast® Revestimento de camada unica

Avanco de ate 30 m/min

Aprox. 125 µm espessura de pelicula umida

Template for a precise coating of the
visible area

"Um ambiente livre de poeira durante
a aplicação e secagem suporta a
qualidade da superfície revestida."

Processo de pulverizacao Bocal
[mm]

Pressao
[bar]

Atomização
pressão
[bar]

Airmix 0,21 – 0,28 50 - 80 1,0 – 2,0

Pressão copo pistola 1 – 2,5 appr. 1,5 ./.
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Outros métodos de aplicação

► Pincel*
Consumo aprox. 80 - 100 ml / qm por aplicacao

Melhores resultados com pinceis de espuma

► Rolo*
Consumo aprox. 80 - 100 ml / qm por aplicacao

Recomendacao: rolo de espuma

*só Zowo-plast® 1450, 1490
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Zowo-plast® 1120 Hydro-Cleaner

Agente de limpeza a base de agua para preparo dos perfis e outros 
componetentes de PVC, e para o revestimento de camada unica

► Boas propriedades de limpeza

► Execelente eficiencia de desengorduramento

� Facil manuseio

� Promocao de adesao ideal

� “Environmental friendly”, a base de agua

� Produto nao perigoso

� Sem odor agressivo 

"Em termos de eficiência de limpeza pelo menos em pé de
igualdade com solvente à base de produtos e melhores em
termos de promoção de adesão."
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Zowo-plast® 1250 2C-Adhesion Promoter para superficies 
dificeis

Base agua Primer permite que o revestimento de substratos, tais como 
alumínio, em uma estrutura de duas camadas com as camadas superiores do 
Zowo-plast ® série

� Para bare-metal, revestidos de pó, anodizados de alumínio, aço, fibra de 
vidro, perfis folheados, etc.

� 6:1 em peso com endurecedor Zowo-plast® 1250-1

� Cor branco neutro

� Atende todos os requisitos 
de „Decopaint Directive“ 

“Agora tambem componentes de aluminio e outros 
componentes de construcao podem ser revestidos 
com Zowo-plast®.”
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Zowo-plast® 1490 1C-PUR – Revestimento de PVC de 
camada unica con textura

Base agua 1C-PUR topcoat

� Revestimento de camada unica

� Superficie de textura fina

� Projetado para sistema de mistura de cores

Zobel

�Necessita somente de 1 revestimento de 

Base C

� Disponivel nas cores RAL e tons especiais

� Recomendada espessura de filme umido
125 – 150 µm
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Zowo-plast® 1491 1C-PUR - Revestimento de PVC de 
camada unica  metalico con textura

Base-agua 1C-PUR topcoat

► Revestimento de camada unica

► Efeito intensivo metalico

► Superficie de textura fina

► Desenvolvido para Zobel sistema de mistura de cores

► Necessita apenas de 1 revestimento, Base F

► Cores da Linha Metalica Cool Design
e tons especiais

� Recomendada espessura de filme umido 125 – 150 µm
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Pre-tratamento para as superficies*

� Lixamento para melhor adesao,
Aplicacao manual junto com Zowo-plast® Application Manual 

� Limpar a superficie com Zowo-plast ® 1120 Hydro-Cleaner

� Superficie seca com tecido / papel
*Please observe special instructions for substrates other than PVCu

Vantagens:

� Remocao de residuos de adesivos, sujeira e poeira

� Efeito antiestatico leve para um resultado melhor

=> Superficie revestida atrai menos poeira

� Proporciona uma excelente adesao entre superficie e revestimento
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Recomendacao de revestimento

� 1- sistema de revestimento
Para cores lisas e metalicas

Zowo-plast® 1450, 1480, 1490 or 1491    125 – 150 µm wet-film thickness

Substrate
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Secagem

� Temperatura ambiente
⇒ Toque prova apos10 h, completamente seco durante a noite

� Secagem forcada
⇒ Irradiacao de secagem de 10 min com Zobel Zobel HaloDry®

⇒ Secagem forcada, aprox. 40 °C, entre 2 – 3 h

Estabilidade da temperatura

� Soldadura dos perfis a 250°C sem danificar o revestimento

Revestimento da 
diferença de 
soldagem pela 
aplicação da escova
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Resultados dos testes

Zobel Anti-Heat Concept reduz o acumulo de calor

► Anti-Heat protecao desvia a radiacao de calor

► Até 20°C inferior a acumulação de calor em relação ao "normal" de cores 

► Zowo-plast® cores disponives como Anti-Heat 

► A acumulação de calor acima da temperatura ambiente limitado a um máximo 
de 30°C ⇒ por meio de utilizacao de dois colorantes especiais Zobel Anti-Heat **

Colour Heat Build-up* 
„normal colour“  

[°C]

Heat Build-up *
Anti-Heat colour

[°C]

Reduced Heat build-
up due to Anti-Heat

[°C]

RAL 7037 (cinza) 43 27 16

RAL 8007 (marrom) 47 26 21

RAL 9004 (preto) 48 28 20

*acima temperatura ambiente

**further Anti-Heat-potentials

on request
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6048 horas de desgaste artificial de acordo comDIN EN 927-6
3 ciclos de teste combinado UV, temperatura- e tensao de umidade

� Zowo-plast convence com cores muito boas e retencao de brilho

Sub-
strate

Sample 
No.

Coating System
Gloss 
prior to 
QUV

Gloss 
after
QUV

Chan-
ge of 
Gloss 
[%]

Blis-
tering

Chip-
ping

Cra-
cking

Color 
shade 
change 
Delta E

PVC-U 1 1 x Zowo-plast
®

1450 RAL 6005 moss-
green

22 19 14 0 0 0 2,2

2 22 12 45 0 0 0 1,4

3 23 19 17 0 0 0 2,2

4 23 22 4 0 0 0 2,2

Arithmetic Average 23 18 20 0 0 0 2,0

PVC-U 1 1 x Zowo-plast
®

1450 RAL 7037 dusty 
grey

26 15 42 0 0 0 1

2 26 15 42 0 0 0 0,8

Arithmetic Average 26 15 42 0 0 0 0,9

PVC-U 1 1 x Zowo-plast
®

1490 RAL 6005 moss-
green

8 5 38 0 0 0 0,8

2 8 5 38 0 0 0 0,9

Arithmetic Average 8 5 38 0 0 0 0,9

Resultados dos testes
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Elasticidade e resistencia 
a temperatura

► Mesmo após o aquecimento do 
perfil a 120°C e tambem de torção 
nao se verifica prejuízo para a 
superfície ou perda de adesão 

Adesao no PVC

� Cross cut according to
DIN EN ISO 2409
=> excelente adesao, GT 0

„Através de ótima ligação cruzada com o substrato de PVC e uma
extensibilidade elevada, Zowo-plast® está bem preparado para
modificações dimensionais.“

Resultados dos testes
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► Zowo-plast® is awarded the rating
„Superior Performing Organic Coating“

AAMA 615-05 define requisitos de desempenho, tais como dureza, resistência ao 
impacto, resistência à abrasão, aderência seca e úmida, resistência química a 
ácidos, mais limpo, a resistência aos climas de alta umidade, variações extremas 
de temperatura do frio para o calor, quente intenso e forte exposição aos raios 
UV.

Zowo-plast® atende as normas AAMA 615-05, presumivelmente 
o teste mais rigoroso para revestimentos de PVC

Vida longa credenciada
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► Excelente resistência a radiação UV-B 
e umidade

Vida longa credenciada
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► Em conformidade com a EN 71-3 
"Segurança de Brinquedos“

► Resistente a saliva e suor de acordo 
com a norma DIN 53160

Inocuidade fisiológica
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Zowo-plast® - resumo de vantagens

� Base agua

� Sistema de 1- componente

� Facil utilizacao – economia de tempo

� Disponivel em numero ilimitado de cores

� Excelente adesao, resistencia abrasiva e a arranhoes

� Excelente resistencia ao tempo

� Extremamente resistente contra produtos domesticos

�Baixo consumo

„A qualidade da superfície autenticada do Zowo-plast® fornece solução
otimizada de seus projetos, e isso não só para grandes lotes, mas
também para peças únicas.“
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Zobel Protec

Zobel Deco-tec

Zobel Zowo-tec

Zobel Zowo-plast®

Revestimentos á base de agua para 
elementos de madeira precisos para 
uso interior e exterior

Revestimentos á base de agua para 
elementos de madeira imprecisos para 
uso interior e exterior

Revestimentos á base de agua para 
móveis e parquetes

Revestimentos á base de agua de PVC 
e substratos, tais como alumínio e fibra 
de vidro 

Zobel HaloDry®
Maquinaria halogenea para secagem  
acelerada de sistemas de revistimentos 
da Zobel

Our competences


