Yli 11000 värisävyä
Temaspray-maalit saat Tikkurilan teollisuusmaaleja myyvältä
asiantuntevalta Temaspeed-kauppiaalta täsmälleen samoissa
sävyissä kuin kaikki muut käyttämäsi maalit. Temaspeed Premium
-sävytysjärjestelmä tuottaa nopeasti ja täsmällisesti yli 11000 värisävyä,
joten voit olla varma, että saat korjaus- ja paikkamaalaukseen juuri oikeat
värit.

Temaspray Primer
Vaaleanharmaa (TVT 4004) yksikomponenttinen, korroosionestopigmentoitu alkydipohjamaali, joka on tarkoitettu teräs-, alumiini- ja sinkkipintojen
maalaukseen. Soveltuu pohjamaaliksi kaikille Temaspray-pintamaaleille.

Temaspray-käyttökohteita

• Temaprime EUR
• Temaprime EE
• Temaprime GF
• Temaprime ML
• Temalac FD 20, 50, 90
• Temalac ML 90

Ammattilaisten maalit tuhansissa
värisävyissä nyt kätevissä painepakkauksissa

• Temadur 20, 50, 90
• Temathane 50, 90
• Temadur SC 50, SC 80
• Temadur Clear

Kysy lisätietoja uusista kätevistä
Temaspray-tuotteista ja niiden monista
käyttömahdollisuuksista Temaspeed-kauppiaaltasi.

PRNTED IN FINLAND BY DMP

Temaspray 2C
Sävytettävät kaksikomponenttiset polyuretaanimaalit, jotka ovat saatavana
tuhansissa värisävyissä. Pakkauksessa on esitäytettynä muuntoaine, joka
korvaa kovetteen ja tekee maalista ilmakuivuvan yksikomponenttimaalin.
Ominaisuudet saattavat poiketa kovetteen kanssa kovettuneesta
polyuretaanimaalista. Seuraavien polyuretaanimaalien soveltuvuus
aerosolikäyttöön on testattu:

LAYOUT RECOMMENDED FINLAND

Kotikäyttöön
• Metallipintojen ja -esineiden korjaus- ja paikkamaalaus
• Autot, polkupyörät, mopedit
• Tikkaat, kaiteet, aidat, portit, telineet
• Muut kodin pienkohteet

Temasprayaerosolimaalit
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Ammattikäyttöön
• Konepajatuotteiden viimeistely ja paikkamaalaus
• Asennusjälkien ja kuljetusvaurioiden ehostus
• Ajoneuvojen, koneiden, laitteiden ja työkalujen huolto- ja
korjausmaalaus
• Merkintämaalaukset

Temaspray 1C
Seuraavien yksikomponenttisten pohja- ja pintamaalien soveltuvuus
aerosolikäyttöön on testattu:

Maalaa, korjaa
tai paikkaa
– helposti ja
ammattimaisesti
Temaspray-maalit on tarkoitettu pienten kohteiden maalaukseen, maalipintojen korjaus- ja paikkamaalaukseen sekä
ehostamiseen. Niillä korjaat helposti maalipintojen naarmut,
kolhut ja kulumat. Viimeistele kuljetuksessa, asennuksessa, käytössä tai korjaustöissä syntyneet jäljet. Peitä huomaamattomiksi pienet maalausvirheet ja ehosta aiemmin
maalatut pinnat uudenveroisiksi. Temaspray-aerosolimaalit
perustuvat Tikkurila Coatings Oy:n kehittämiin ja valmistamiin ammattikäyttöön tarkoitettuihin yksi- ja kaksikomponenttisiin maaleihin ja lakkoihin.
Heti valmis käyttöön
Temaspray 1C ja 2C ovat maalin lisäämisen jälkeen välittömästi
käyttövalmiita. Painepakkauksissa on valmiina ponnekaasu ja liuottimet.
Harmaa Temaspray Primer -pohjamaali on heti valmis käytettäväksi,
teräs-, alumiini- ja sinkkipintojen pohjamaalaukseen. Pakkauksen
sisällöstä maalia on n. 100 ml, mikä riittää n. 1,5 m2 suuruisen alueen
maalaamiseen. Temaspray-pintamaalit ja lakat soveltuvat käytettäviksi
Temaspray Primerin kanssa erilaisten metallipintojen maalaukseen.

Maalaa näin
Maalattavan pinnan pitää olla puhdas, kuiva ja huoneenlämpöinen. Hio
maalattavat pinnat kevyesti hienolla vesihiomapaperilla ja poista hiontapöly
huolellisesti. Suojaa teipillä, paperilla tai liukenemattomalla muovilla alueet,
joille et halua maalisumun leviävän. Varmista riittävä ilmanvaihto ja käytä
sopivia henkilökohtaisia suojaimia.
Ravista huoneenlämpöistä pulloa voimakkaasti. Maalaa useita
ohuita kerroksia 20–30 cm:n etäisyydeltä kohteesta. Anna jokaisen
maalikerroksen kuivahtaa 5–10 minuuttia. Puhdista suutin käytön jälkeen
kääntämällä pullo ylösalaisin ja painamalla suutinta, kunnes pullosta tulee
ulos pelkkää ponneainetta. Tuoreet maaliroiskeet ja maalausvirheet voit
poistaa ksyleeni- tai asetonipitoisella liuoteaineella.

Ammattijälkeä kätevällä Soft
Button -suuttimella
Temaspray-pakkaukset on varustettu Soft Button -suuttimella, joka
levittää maalisumun viuhkamaiseksi.
Suuttimen asentoa voi helposti
säätää vaaka- ja pystysuoraa
maalausta varten, joten maalausjälki
on tasaisempi ja sileämpi kuin perinteistä pistemäisesti sumuttavaa
suutinta käytettäessä. Tottumattomampikin käyttäjä saa helposti
aikaan ammattimaisen näköisen
lopputuloksen.

Soft Button -suutin

Tavallinen suutin

Huolehdi terveydestäsi, turvallisuudestasi ja ympäristöstä
Temaspray-aerosolimaalien ja -lakkojen liuoteaineina käytetään
ksyleeniä ja asetonia. Ponneaineena on propaani/butaanikaasu, joka ei
vahingoita otsonikerrosta. Maalisumu on erittäin helposti syttyvää, joten
tuotteita ei missään tapauksessa saa käyttää avotulen tai hehkuvien
kohteiden läheisyydessä tai paikoissa, missä staattinen sähkö voi
aiheuttaa kipinöintiä. Tupakointi käyttökohteessa on kielletty.
Maalisumu on terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Käytä tuotteita ulkotiloissa tai paikoissa, missä on riittävän tehokas
ilmanvaihto. Käytä aina sopivaa hengityssuojainta, suojavaatetusta
ja suojakäsineitä. Älä säilytä pakkausta auringossa tai yli +50° C
lämpötilassa. Painepakkausta ei saa tyhjänäkään puhkaista tai hävittää
polttamalla.

