Conselho gratuito de aplicação da Whitford
As perguntas abaixo nos ajudarão a recomendar para
você o melhor revestimento para o seu produto
Por favor, faça uma breve descrição da peça a ser revestida:
• Que tipo de peça é? Utensílios Domésticos? Bakeware?
Pequenas partes elétricas?
• Qual é o substrato? Alumínio, alumínio anodizado, alumínio fundido,
aço inoxidável, aço carbono, cerâmica, aço aluminizado, molde de
ferro, plástico?
• Qual é a espessura ou calibre do substrato?
• Existe uma cor específica para este projeto? (Fornecer Pantone®
ou outro número de referência correspondente.)
• Onde o revestimento será aplicado? Interior, exterior, decorativo,
(puxadores, maçanetas), etc.
• O revestimento vai atingir o fundo da panela? Existe um fundo
usinado? Existe um carimbo de data a ser usado? etc.
• Que tipo de acabamento? Metálico, semi-brilho, alto brilho, fosco?
• Qual é a posição de mercado? Promocional, preço de lançamento, moderado, acima do moderado, gourmet ou comercial?
• Qual é o nome do seu programa/marca?
• Quais são as suas quantidades projetadas? Pré-definida?
Estoque inicial?
• Qual o tempo de necessidade (data para envio) para esse projeto?
• Quem é seu concorrente?
• Quais regulamentos seu revestimento deverá cumprir?
FDA, ECC, Prop 65, outros?
• Que padrões de teste o revestimento deverá atender?
• Existem outras expectativas de desempenho? Garantia?

Digitalize o código para acessar o
formulário e muito mais em nosso site
móvel OU clique nesse botão no
site whitfordww.com/housewares
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Revestimentos antiaderentes Whitford para panelas
LOGO

SUBSTRATO

CARACTERÍSTICAS

CLASSIFICAÇÃO/
NÍVEL DE MERCADO

Alumínio
ou
Aço inoxidável

Composto por um único
fluorpolímero. Eterna se torna
o revestimento mais resistente
que qualquer outro.

Apenas
Aço carbono

Externamente reforçado
Com uma liga de aço inoxidável
que não se remove com facilidade.

Alumínio
ou
Aço inoxidável

O único primer reforçado
com materiais resistentes
como diamante.

Alumínio
ou
Aço inoxidável

Transfere o calor com rapidez
10
e uniforme, reduzindo
Gourmet, Acima
o tempo cozimento.
do Moderado, Comercial

Alumínio
ou
Aço inoxidável

Inclui titânio em sua composição,
8
obtendo resistência à abrasão
Acima do Moderado,
e desempenho de longa
Moderado
duração proeminente.

Alumínio
ou
Aço inoxidável
Alumínio
ou
Aço inoxidável

Tem o dobro da durabilidade
dos antiaderentes comuns.
Reforço dobrado.

10
Alto, Gourmet
Acima do Moderado
10
Gourmet,
Comercial

10
Gourmet, Acima
do Moderado, Comercial

7
Moderado
Preço de lançamento

Alta temperatura sol-gel
"Cerâmica" livre de
PFOA e PTFE.
Muito resistente e durável.

6-8
Moderado
Release inicial: 10

Alumínio

Alto release, alto brilho
sistema roller-coating.
Outras versões disponíveis.

6-8
Do Promocional ao
Moderado

Alumínio
ou
Aço carbono

Antiaderente durável para
uso diário. Extra camada
que aumenta a durabilidade.

6
Promocional
Preço de lançamento

Alumínio
ou
Aço carbono

Conveniência e de fácil
limpeza. Bom release e
durabilidade.

4-6
Promocional
(Preço é o fator principal)

Versões PFOA-Free estão disponíveis para a maioria das séries.
Diversas séries da maioria de nossas marcas possuem versões disponíveis de
aplicação para bakeware e aparelhos de pequenos portes.

