Informaatio
Pintakäsittely
LAKKA
Lakka

MODULEN DA 25, 37221X127

Tuotetyyppi

MODULEN DA 25, 37221S127 on nopeasti kuivuva reaktiolakka.
Voidaan käyttää sekä pohja- että pintalakkana. Täyttää hyvin ja sillä
on hyvä kemikaalien kesto.
MODULEN DA 25 on AROMAATTIVAPAA.

Käyttötarkoitus Kalusteisiin, sisusteisiin ja sisäkäyttöön
Kiilto

25, Gardner 60o

Sideaineet

Nitroselluloosa, Alkydit

Liuotteet

Esterit ja alkoholi

Kuivaainepitoisuus

31 %

Toimitusvisko50 – 55o, 4 mm DIN
siteetti
Ominaispaino

0,96

Varastointiaika 6 kuukautta

Informaatio
Pintakäsittely
POHJAMAALI
Maali

WEDETT SURFASER V302

Tuotetyyppi

WEDETT SURFASER V302 on 2-komponenttinen,
AROMAATTIVAPAA happokovettuva pohjamaali, jolla on alhainen
formaldehydipitoisuus. WEDETT SURFASER V302 on täyttävä,
nopeasti kuivuva ja helppo hioa sekä käsin että koneella. Maali on
tiksattu, joten se ei myöskään valu helposti.

Käyttötarkoitus Puulle sekä puukuitulevyille kalusteille ja sisusteill, sisäkäyttöön.
Väri

Valkoinen

Kiilto

himmeä

Sideaineet

Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa.

Liuotteet

Esterit ja alkoholi

Kuivapitoisuus

63% (paino)

Toimitusviskos
125 sekuntia
iteetti
Ominaispaino

1,30

Varastointiaika n. 1 vuosi ( ehjässä purkissa ), + 20
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PINTAMAALI
Maali

WEDETT TIX

Tuotetyyppi

WEDETT TIX on 2-komponenttinen, AROMAATTIVAPAA
happokovettuva pintamaali, jolla on alhainen formaldehydipitoisuus.
WEDETT TIX on täyttävä ja kestävä, tiksattu maali, joka peittää hyvin
eikä valu.

Käyttötarkoitus Puulle sekä puukuitulevyille kalusteille ja sisusteill, sisäkäyttöön.
Väri

Taitetut valkoiset, mm. NCS-0502Y, myös sävytettävät

Kiilto

30, 35 Gardner 60

Sideaineet

Alkydi- ja aminohartsit, nitroselluloosa.

Liuotteet

Esterit ja alkoholi

Kuivapitoisuus

64%

Toimitusviskos
Tiksattu
iteetti
Ominaispaino

1,20

Varastointiaika n. 1 vuosi ( ehjässä purkissa ), + 20

Informaatio
Pintakäsittely
PETSI
Petsi

RTV-petsi

Käyttötarkoitus Puupinnoille, sisäkäyttöön
liuotinohenteisia nopeasti kuivuvia teollisuuspetsejä. Sisältävät
Teknisiä
liukenevia väriaineita, sideaineita ja liuottimia. Petsauksen jälkeen
ominaisuuksia pinta tulee käsitellä luiotin- tai vesiohenteisella lakalla.

Liuotteet

Alkoholit, esterit ja glykolieetterit

Värisävy

Useita erilaisia sävyjä

ÖLJY
Öljy

Auro pohjustusöljy Nro 122

Puu- ja korkkipintojen suojaukseen. Sopii hyvin myös lattioille ja

Käyttötarkoitus ammatti –ja teollisuskäyttöön

Nestemäinen, läpikuultava, erittäin vähän liuotinta sisältävä ( alle 4%)
Teknisiä
ja sisökäyttöön tarkoitettu, kasviöljyistä tehty pohjuste. Pohjusteella
ominaisuuksia on erinomaisen hyvä imukyky ja riittoisuus.

Koostumus

Värisävy

Pellavaöljy, pellavaöljy- standöljy, risiini- standöljy, puuöljy- standöljy,
dammar, kolofoni- glyseriiniesteri, sitruskuorenöljy, CO/ZR kuivike
( lyijytön )

Kuultava, elävöittää pinnan, hunajansävyinen. Voidaan sävyttää Auro
sävytysvärillä nro 150
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VAHA
Vaha

AURO – Kasvi - kovavahabalsimi Nro 171

Sisätiloissa puun, korkin, lasittamattomien laattojen jalostukseen ja

Käyttötarkoitus vettähylkivään suojaukseen, erikoisesti lattioihin.

Teknisiä
ominaisuuksia

Läpikuultava balsami mehiläisvahasta ja kasvivahoista. Voidemainen
koostumus. Hyvin notkeaa ja helppoa työstää. Kiillotuksen jälkeen
pinta on miellyttävän tuntuinen, silkkimäinen ja vettähylkivä. Helppo
käsitellä uudelleen.

Koostumus

Karnaubavaha, pellavaöljy ( paikallinen viljelmä ), sitruskuorenöljy,
mehiläisvaha, pellavaöljy-standöljy, risiinit-standöljy, Co/Zr-kuivike
( lyijytön)

Värisävy

Läpinäkyvä, kevyesti hunajansävyinen pinta.

Biologisekologiset
ominaisuudet

Tuotteesta ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja. Ei sisällä kloorattuja
hiilivetyjä tai muita ympäristömyrkkyjä. Ei eritä haitallisia kaasuja
kuivaneesta vahapinnasta. Ei aiheuta elektrostaattista latausta,
vaikuttaa pintaan antistaattisesti. Erityisen positiivinen vaikutus
huoneilmaan. Kaikki ainesosat ovat luonnollista alkuperää. Täysin
kasviperäiset sidosaineet. Miellyttävä, huomaamaton tuoksu -raakaaineet suljetulta ekologiselta sykliltä. Valmistettu säästävillä
teknologioilla ilman ympäristön kuormitusta.

