RÖA Teollisuusmaalit
- täysi maalivalikoima teolliseen
maalaukseen

MAALIT
Carbothane 133 HB
2-komponenttinen, alifaattinen polyuretaani. Carbothane 133
HB on puolikiiltävä, säänkestävä ja värinsä säilyttävä pintamaali.
Muodostaa sileän ja kovan pinnan. Helppo pitää puhtaana. Kestää
hyvin happo-, emäs-, liuotinaine-, suola- ja vesiroiskeita. Helppolevitteinen. Carbothane 133 HB:tä käytetään paikoissa, joissa
ruosteenestovaatimukset ovat tiukat. Sopii mainiosti kemian- ja
offshore-teollisuuteen, vesivoimalaitoksiin ja muuhun raskaaseen
teollisuuteen.

Carboline on epoksi- ja polyuretaanimaalien hyvin tunnettu ja
johtava tuotemerkki laiva- ja offshore-teollisuuden korroosionestoon sekä teolliseen käyttöön. Olemme valinneet Carbolinevalikoimaamme tuotteita, jotka maakohtaisesti sopivat
tuotemaalaukseen.
Useimpia Carboline-tuotteita
voidaan toimittaa välittömästi
suoraan varastosta.

Carbothane 133HG
2-komponenttinen, alifaattinen polyuretaani. Carbothane 133
HG on kiiltävä, ulkokäyttöön sopiva ja haalistumaton pintamaali.
Muodostaa sileän ja kovan pinnan. Helppo pitää puhtaana. Kestää
hyvin happo-, emäs-, liuotinaine-, suola- ja vesiroiskeita. Helppolevitteinen. Käytetään paikoissa, joissa ruosteenestovaatimukset ovat
tiukat. Käy mainiosti kemian- ja offshore-teollisuuteen, vesivoimalaitoksiin ja muuhun raskaaseen teollisuuteen.

Carbomastic 18NT
2-komponenttinen modiﬁoitu epoksihartsi. Carbomastic 18 NT
muodostaa kovan pinnan. Värikerros on hyvin tiivis ja muodostaa
erinomaisen korroosiosuojan. Carbomastic 18 NT on nykyaikainen
vaihtoehto tervaepoksille. Levitetään yhteen kertaan – tai moneen
kertaan – suuriin rasituksiin joutuvan teräksen ja betonin päälle.
Carbomastic 18 NT toimii erinomaisesti teräksen päällä yhdessä
katodisen ruostesuojauksen kanssa. Sopii erityisesti vedessä olevien
järjestelmien suojaukseen, esim. öljysäiliöt, painolastisäiliöt, vesi- ja
jätevesijärjestelmät.
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POHJAMAALIT
Carbogaurd E19 Primer
2-komponenttinen epoksi-polyamidipohjamaali. Carboguard E 19
Primer muodostaa kovan ja kulutusta kestävän kalvon, jolla on
erittäin hyvät ruosteenesto-ominaisuudet. Erinomainen tarttuvuus
useimpiin alustoihin. Käytetään pohjamaalina uuden teräksen
pinnalle. Ohennettuna sitä käytetään tie-coat-pohjamaalina sinkkisilikaatille ja metalloiduille pinnoille. Laaja käyttöalue teollisuudessa, laivanrakennuksessa ja offshore-teollisuudessa sekä alueilla,
joissa ruosteenestolta vaaditaan paljon. Tuotteella voidaan korvata
perinteisiä syövyttäviä pohjamaaleja.

Carboline on epoksi- ja polyuretaanimaalien hyvin tunnettu ja
johtava tuotemerkki laiva- ja offshore-teollisuuden korroosionestoon sekä teolliseen käyttöön. Olemme valinneet Carbolinevalikoimaamme tuotteita, jotka maakohtaisesti sopivat
tuotemaalaukseen.
Useimpia Carboline-tuotteita
voidaan toimittaa välittömästi
suoraan varastosta.

Carbozink 858 Primer
2-komponenttinen, runsassinkkinen epoksiamiinipohjamaali. Carbozinc 858 on orgaaninen sinkkiepoksipohjamaali, jonka korkea
kuiva-ainepitoisuus suojaa teräsrakenteita suolavedeltä ja aggressiivisilta olosuhteilta. Suojaa galvaaniselta korroosiolta. Maali on
helppo levittää ja se muodostaa kovan ja kestävän kalvon. Voidaan
levittää jopa + 2ºC:ssa. Erinomainen pohjamaali esim. uuden
teräksen pinnalle. Käytetään konepaja-, petrokemian-, offshore- ja
prosessiteollisuudessa sekä muun raskaan teollisuuden aggressiivisissa olosuhteissa päällemaalattaessa itsellään.

Carbomastic 15LT Primer
2-komponenttinen, modiﬁoitu alumiinipigmentoitu epoksi.
Kovettuu matalissa lämpötiloissa. Carbomastic 15 LT on paksukalvomaali, jonka tarttuvuus ruosteisille pinnoille ja vanhan maalin
päälle on erinomainen. Soveltuu vanhojen väriyhdistelmien ja
ruostuneen teräksen päällemaalaukseen, kun vain käsin suoritettu
teräsharjaus tai kaapiminen on mahdollista. Esimerkkeinä putkistot, sillat, säiliöt, laivat, offshore-laitteet, teräsrungot, jne.
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