RÖA Teollisuusmaalit
- täysi maalivalikoima teolliseen
maalaukseen

RÖAMAALIT
RÖA Pintamaali 214
Lakkabensiinipohjainen lakkamaali metallin ja puun maalaamiseen,
kun halutaan täyteläisiä, valumattomia kerroksia ja erittäin kiiltävä
pinta. Sopii mainiosti suuriin rakenteisiin. Säänkestävyys on erittäin
hyvä. Levitetään ruiskulla tai siveltimellä.

RÖA-tuotemerkin alla toimitetaan monenlaisia erikoismaaleja
mitä erilaisimpiin tarpeisiin.
Maalit ovat tilaustuotteita. Ota meihin yhteyttä, niin ratkaistaan yhdessä Sinun maali-,
määrä- ja toimitusaikatarpeesi.

RÖA Pintamaali 221
Rauta-, teräs- ja peltipintojen maalaamiseen tarkoitettu nopeasti
kuivuva alkyydimaali. Corresit 221 muodostaa täyteläisen ja kiiltävän pinnan ja kuivuu nopeasti. Säänkestävyys on hyvä. Voidaan
käyttää pintamaalina useimpien pohjamaalien päällä.

RÖA Pintamaali 250
Alkydipohjainen, ilmakuivuva efektipintamaali. Ilmakuivuva
pintamaali sisäkäyttöön tarkoitettujen rauta- ja peltiosien teolliseen
maalaamiseen.

RÖA Yksikerrosmaali 326
Ksyleenipohjainen yksikerrosmaali (peittävä pohjamaali), joka
kuivuu nopeasti ja jossa on aktiivisia ruosteenestopigmenttejä. Tarkoitettu teräsrakenteisiin. Levitetään ruiskulla. Kiilto 30,50 o/oo.

RÖA Yksikerrosmaali 396
Corresit 396 on 2-komponenttinen, oksiraaniesteripohjainen
yksikerrosmaali. Maali on tarkoitettu rauta- ja peltipintojen ruiskumaalaukseen. Se sopii sekä tuotemaalaukseen että teräsrakenteiden maalaamiseen. Kiiltoasteet 80, 50, 20 o/oo. Kiiltoaste tulee
kovettimesta.

RÖA Miljö 2000 Aqua Air Topcoat
Alkydi/akryyli. 2000 Aqua Air Topcoat on tarkoitettu metallin ja
muovin päälle sisä- ja ulkokäyttöön yhdessä Aqua-Air-pohjamaalin
kanssa.

RÖA 2-k Epoksi
Vesiohenteinen, 2-komp. epoksi, jossa on ruosteenestoaineita. Aqua
Air 2K. EP Primer on tarkoitettu korroosiota estävään pohjamaalaukseen yhdessä yksi- tai kaksikomponenttisten pintamaalien
kanssa.

RÖA 2-K PUR
Vesiohenteinen, 2-komp. polyuretaani. Aqua Air 2K PU Topcoat on
tarkoitettu metallin ja muovin päälle sisä- ja ulkokäyttöön yhdessä
Aqua-Air-pohjamaalin, Aqua 2-K:n kanssa. Epoksipohjamaali tai
perinteinen pohjamaali.
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RÖAPOHJAMAALIT
RÖA Primer 131
1-komponenttinen runsassinkkinen pohjamaali, joka sisältää epoksiesteriä. RÖA Primer 131 on tarkoitettu ruiskumaalaukseen Se soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa lyhyt kuivumisaika on välttämätön.
Se on tarkoitettu paikkoihin, joissa vaaditaan äärimmäisen hyvää
ruosteenestokykyä. Soveltuu BSK-standardin mukaiseen 3-rasitusluokan maalaukseen.

RÖA-tuotemerkin alla toimitetaan monenlaisia erikoismaaleja
mitä erilaisimpiin tarpeisiin.
Maalit ovat tilaustuotteita. Ota meihin yhteyttä, niin ratkaistaan yhdessä Sinun maali-,
määrä- ja toimitusaikatarpeesi.

RÖA Primer 147
1-komponenttinen konepajapohjamaali, jossa on fenolihartsia
ja polyvinyylibutyraalia. RÖA Primer 147 on tarkoitettu ruiskumaalaukseen tai metallin kastomaalaukseen. Se soveltuu hyvin
tilanteisiin, joissa lyhyt kuivumisaika on välttämätön. Tuote parantaa tartuntaa alustaan jatkomaalausta varten. Päällemaalattavissa
useimmilla pohjamaaliyhdistelmillä. Tuote sopii kohteisiin, joissa
koneistus tapahtuu maalauksen jälkeen. Tuote kestää jopa 300 ºC:
n lämpötiloja.

RÖA Primer 190
Pohjamaalin sideaineena on oksiraaniesteri. Forsol 190 on 2komponenttinen, oksiraaniesterityyppinen pohjamaali. Maali on
tarkoitettu rauta- ja peltipintojen ruiskumaalaukseen. Se sopii
sekä tuotemaalaukseen että teräsrakenteiden maalaamiseen. Maali
kuivuu kovettimen aiheuttaman kemiallisen reaktion ansiosta.

RÖA A-Dur Primer
2-komponenttinen polyuretaanipohjamaali, jossa on korroosionestoaineita. A-dur-pohjamaali sopii raudan, teräksen ja metallien päälle sekä monien muovien ja jauhemaalien päälle. Tuotteen
tarttumis- ja ruosteenesto-ominaisuudet ovat hyvät ja se muodostaa
hyvin kulutusta kestävän pinnan.

RÖA Miljö 2000 Aqua Air Primer
Alkydi/akryyli. 2000 Aqua Air Primer on tarkoitettu pohjamaaliksi
metallin päälle sisä- ja ulkokäyttöön yhdessä sopivan pintamaalin
kanssa. Sillä on hyvät tarttumis- ja ruosteenesto-ominaisuudet.
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