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Nível de entrada

Bom

Melhor

A família Xylan® de revestimentos pode ser
utilizada para panelas, bakeware, pequenas
partes elétricas e qualquer outro produto de
utilidades domésticas que precise de um
revestimento antiaderente.
• Disponível em uma e duas camadas de
revestimento.
• Para OPP preço/performance e versatilidade.
• Ideal para woks, grelhas, dispositivos e
outros itens especiais.
• Lavagem segura na lava-louças.
• Substratos: alumínio, aço carbono.
Skandia® oferece características semelhantes,
mas é projetada para a aplicação em sistema
de roller-coating. Também temos Skandia
Xtreme, uma versão reforçada.

Quantum2® foi desenvolvida para durar mais
que todos revestimentos antiaderentes convencionais. É internamente reforçado, por isso que
a sua durabilidade é superior aos demais
revestimentos convencionais, aqueles que não
são reforçados.
• Disponível em sistemas de uma, duas e
três camadas, para vesatilidade de
preço/performance.
• Reforçado com uma mistura diversificada
de partículas super-resistentes, tanto no
primer quanto na camada intermediária.
• Acabamento de alto brilho, atraente.
• Lavagem segura na lava-louças.
• Substratos: alumínio, aço inoxidável.

QuanTanium® é um antiaderente de três camadas, Reforçado com titânio. Do moderado a
acima do moderado em relação a preços de
panelas.

Release e resistência à abrasão variam
dependendo do revestimento, mas todas
caem no baixo custo, a melhor
compra/pelo preço da categoria.

Pontuações: 1 = baixa, 10 = alta
• Release: 7
• Resistência à abrasão: 6

Pontuações: 1 = baixa, 10 = alta
• Release: 8
• Resistência à abrasão: 8

• O reforço interno de multicamadas de
titânio melhora a resistência aos
arranhões, à abrasão e ao desgaste.
• Vem em várias cores, incluindo
acabamentos metálicos.
• Excelente brilho.
• Lavagem segura na lava-louças.
• Pode ser utilizado com utensílios metálicos.
• Substratos: alumínio, aço inoxidável.

O melhor

Eclipse® é um sistema de revestimento altamente reforçado que estabelece um novo
padrão para a resistência à abrasão e ao desgaste, de superior a moderada, para utensílios
de cozinha gourmet.
HALO® baseada em tecnologia Eclipse, contém aditivos especiais que aceleram a tranferência de calor e distribuição para cozimento
mais rápido e mais eficaz.
Excalibur® utiliza aço inoxidável como um
externo reforço em relação a risco e à abrasão
para panelas gourmet de aço inoxidável.
• Todos são seguros a lava-louças
• Substratos: Eclipse e HALO são os melhores
para alumínio e aço inoxidável, e o Excalibur é exclusivamente para aço inoxidável.
• Seguros para uso com utensílios de metal.
Pontuações: 1 = baixa, 10 = alta
• Release: 10
• Resistência à abrasão: 10
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Uma classe à parte

Cerâmicas Sol-Gel
Para maiores informações...
Fusion® é um revestimento "cerâmico" sol-gel
com características semelhantes as da cerâmica.
• Tem excelente release inicial, alto brilho
e uma boa resistência às manchas.
• Um release duradouro, mais do que dos
competitivos cerâmicos sol-gel.
• Trabalho contínuo em alta temperatura,
boa resistência à abrasão.
• É o único antiaderente sol-gel com uma
carta legalizada certificando que é
compatível com a UE e com o FDA nos
EUA, para contato com alimentos.
• Feito sem PFOA e PTFE.
• Vem em uma ampla variedade de cores
atrativas.
• Dureza próximo ao da porcelana de esmalte.
• Lavagem segura na lava-louças.
• Mais fácil de aplicar do que os outros
sol-gels.
• Substratos: alumínio, aço inoxidável.

A Whitford oferece informações detalhadas
de todos os seus revestimentos. Para
determinar quais condizem com suas
necessidades específicas para preço e
desempenho, contacte o seu
respresentante Whitford ou a Whitford em:
brasilsales@whitfordww.com ou
através do site: whitfordww.com

Guia
Simplificado de
Revestimentos
de Utensílios
de Cozinha
Whitford

Digitalize o QR code
para acessar nosso
site móvel.

* Avaliação inicial do release: 10

Pontuações: 1 = baixa, 10 = alta
• Release: 6-8*
• Resistência à abrasão: 8

Eterna® é o antiaderente mais duradouro
que nós já testamos, com 10 vezes mais
release de ovos do que outro antiaderente
convencial similar já testado.
• Tem extremo alto brilho para atrair o
olhar do consumidor.
• Com a aplicação de equipamentos
convencional.
• Vem em uma ampla variedade de cores
ricas com ingredientes especiais que
proporcionam um acabamento brilhante.
• Excelente resistência à abrasão.
• Lavagem segura na lava-louças.
• Substratos: alumínio, aço inoxidável.

Where good ideas come to the surface
sales@whitfordww.com • © Whitford 2014/02

Where good ideas come to the surface
whitfordww.com

Pontuações: 1 = baixa, 10 = alta
• Release: 10+
• Resistência à abrasão: 7

