RÖA Industrifärger
- ett komplett program av färger
för industriell målning

RÖALACK
RÖA Lack 214
Lacknaftabaserad lackfärg, avsedd för målning på metall och trä
där det är viktigt att kunna lägga fylliga skikt utan rinning och
erhålla en hög blank yta. Lämpar sig utmärkt på stora konstruktioner. Har mycket god utomhushållbarhet. Appliceras med spruta
eller pensel.

Under varumärket RÖA levereras en mängd specialanpassade
färger för de mest varierande behov.
Färgerna är beställningsprodukter. Kontakta oss för att se om
vi kan lösa Dina speciﬁka krav på
färg, volym och leveranstid.

RÖA Lack 221
Snabbtorkande lackfärg avsedd för målning på järn, stål och
plåtytor. Corresit 221 ger en fyllig och blank yta och har snabb
tork. Har god utomhushållbarhet. Kan med fördel användas som
täckfärg över de ﬂesta primers.

RÖA Lack 250
Lufttorkande effektlack baserad på alkyd. Lufttorkande täckfärg
för industriell målning av järn och plåtdetaljer för inomhus bruk.

RÖA Enskiktslack 326
Xylenbaserad enskiktslack (primertäck) med snabb tork och akitva
rostskyddspigment. Avsedd för stålkonstruktioner. Appliceras med
spruta. Glans 30,50 o/oo.

RÖA Enskiktslack 396
Corresit 396 är 2-komponents enskiktslack av oxiranester. Färgen
är avsedd för sprutmålning på järn och plåtytor. Den lämpar sig väl
för både produktmålning som målning på stålkonstruktioner. Finns
i glans 80, 50, 20 o/oo. Glansgraden ges av härdare.

RÖA Miljö Aqua Air Topcoat
Alkyd/Acryl. 2000 Aqua Air Topcoat är avsedd för att användas
på metall och plast såväl inomhus som utomhus tillsammans med
primer Aqua-Air primer.

RÖA 2-k Epoxi
Vattenförtunnbar 2-K epoxi med korrosionsinhibitor. Aqua Air
2K. EP Primer är avsedd att användas som korrosionshämmande
grundmålning tillsammans med en eller två komponents täcklacker.

RÖA 2-K PUR
Vattenförtunnbar 2-K polyuretan. Aqua Air 2K PU Topcoat är
avsedd att användas på metall och plast såväl inom- som utomhus
tillsammans med primer Aqua-Air primer, Aqua 2-K. Epoxy primer
eller konventionell primer.
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RÖAPRIMERS
RÖA Primer 131
En-komponents zinkrik grundfärg med epoxiester. RÖA primer
131 är avsedd för sprutmålning. Den lämpar sig väl för att användas där snabb torktid är nödvändig. Den är avsedd att användas
där det krävs ett extremt bra rostskydd. Lämplig för målning upp
till miljöklass 3 enligt BSK.

Under varumärket RÖA levereras en mängd specialanpassade
färger för de mest varierande behov.
Färgerna är beställningsprodukter. Kontakta oss för att se om
vi kan lösa Dina speciﬁka krav på
färg, volym och leveranstid.

RÖA Primer 147
En-komponents shopprimer med fenolharts och polyvinylbutyral.
RÖA primer 147 är avsedd för sprutmålning eller doppning av
metall. Den lämpar sig väl för att användas där snabb torktid är
nödvändig. Produktens avsikt är att ge en bättre vidhäftning till
underlaget för vidaremålning. Övermålningsbar med de ﬂesta
grundfärgssystem. Produkten är lämplig för målning där bearbetning skall ske efter målning. Produkten tål temperaturer upp till
300ºC.

RÖA Primer 190
Primer baserad på oxiranester bindemedel. Forsol 190 är en
2-komponent primer av oxiranestertyp. Färgen är avsedd för
sprutmålning på järn och plåtytor. Den lämpar sig väl för både
produktmålning som målning på stålkonstruktioner. Färgen
torkar genom en kemisk reaktion med härdaren.

RÖA A-Dur Primer
2-komponent polyuretan primer med korrosioninhibitor. A-dur
primer användbar på järn, stål och metall samt på många plaster
och pulverfärger. Produkten har goda vidhäftningsegenskaper, gott
korrosionsskydd och ger en mycket slitsstark yta.

RÖA Miljö Aqua Air Primer
Alkyd/Acryl. 2000 Aqua Air Primer är avsedd för att användas
som grundfärg på metall såväl inomhus som utomhus tillsammans
med lämplig täcklack. Har goda vidhäftningsegenskaper och gott
rostskydd.
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