RÖA Industrifärger
- ett komplett program av färger
för industriell målning

LACK
Carbothane 133 HB
2-komponent, alifatisk polyuretan. Carbothane 133 HB är en halvblank topplack, väderbeständig och färgäkta. Ger en glatt och hård
yta. Lätt att hålla ren. Utmärkt resistens mot spill av syror, alkalier,
lösningsmedel, salt och vatten. Lätt att applicera. Carbothane 133
HB används där det ställs höga krav på korrosionsskydd. Mycket
lämplig inom kemisk industri, offshore, vattenkraft och annan tung
industri.

Carboline är ett välkänt och ledande varumärke när det gäller
epoxi- och polyuretanfärger för att hindra korrosion inom
shipping, offshore och vid industriellt bruk. I vårt sortiment av
Carbolineprodukter, har vi valt ut de som passar för produktmålning för landbaserat bruk.
De ﬂesta av Carbolineprodukterna
ﬁnns för omgående leverans
från lager.

Carbothane 133HG
2-komponent, alifatisk polyuretan. Carbothane 133 HG är en blank
topplack; utomhustålig och kulörbeständig. Ger en glatt och hård
yta. Lätt att hålla ren. Utmärkt resistens mot spill av syror, alkalier,
lösningsmedel, salt och vatten. Lätt att applicera. Används där
det ställs stora krav på korrosionsskydd. Mycket användbar inom
kemisk industri, offshore, vattenkraft och annan tung industri.

Carbomastic 18NT
2-komponent modiﬁerad epoxiharts. Carbomastic 18 NT ger en
hård yta. Färgskiktet är mycket tätt och ger ett utmärkt korrosionsskydd. Carbomastic 18 NT är ett modernt alternativ till tjär-epoxi.
Läggs i enskikt – eller ﬂerskikt – på stål och betong som är utsatt
for stora påkänningar. Carbomastic 18 NT fungerar utmärkt på stål
i kombination med katodisk rostskydd. Speciellt lämplig för skydd
av installationer i vatten, t.ex. oljetankar, ballasttankar, vatten- och
avloppsanläggningar.
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PRIMERS
Carbogaurd E19 Primer
2-komponent epoxi-polyamid primer. Carboguard E 19 Primer ger
en hård och slitstark ﬁlm med mycket goda rostskyddande egenskaper. Ger utmärkt vidhäfning till de ﬂesta underlag. Användningsområde är som primer på nytt stål. Används i förtunnat tillstånd som “tie-coat” på zinksilikat och på metalliserade ytor.
Stort användningsområde inom industri, båtbyggnad och offshore
och inom områden där det ställs stora krav på korrosionsskydd.
Kan ofta ersätta traditionella etsande grundfärger.

Carboline är ett välkänt och ledande varumärke när det gäller
epoxi- och polyuretanfärger för att hindra korrosion inom
shipping, offshore och vid industriellt bruk. I vårt sortiment av
Carbolineprodukter, har vi valt ut de som passar för produktmålning för landbaserat bruk.
De ﬂesta av Carbolineprodukterna
ﬁnns för omgående leverans
från lager.

Carbozink 858 Primer
2-komponent zinkrik epoxi-amin primer. Carbozinc 858 är en
organisk zink-epoxi primer med hög volymtorrhalt för skydd
av stålkonstruktioner i saltvatten och aggressiva miljöer. Ger ett
galvanisk korrosionsskydd. Färgen är lätt att applicera, och ger en
hård och stark ﬁlm. Kan appliceras ända ner till + 2ºC. En utmärkt
primer som används på t.ex. nytt stål. Används inom verkstadsindustri, petrokemi, offshore, processindustri eller annan tung industri
med aggresiv atmosfär efter övermålning med sig själv.

Carbomastic 15LT Primer
2-komponent modiﬁerad aluminium-pigmenterad epoxi. Lågtemperaturhärdande. Carbomastic 15 LT är en tjockﬁlmsfärg med
utmärkt adhesion till rostiga ytor och till gammal färg. Mycket
lämplig för övermålning av gamla färgsystem och rostigt stål där
bara manuell borstning eller skraping är möjlig. Exempel är
rörledningar, broar, tankar, båtar, offshore, stålstommar, etc.
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