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Filosofia Sisällysluettelo

SprayMax-teknologia - Made in Germany 

Spraypurkkitekniikan kehittäminen alkoi jo 1920-luvulla. Ensialkuun vain patenttina – vasta vuodesta 1945 laajemmin 
käytettynä. Spraymaalipurkkien syntyhetki on luettava Peter Kwasnyn ansioksi, joka näki tämän purkista suihkuttami-
sen nerokkaan idean vuonna 1956 Yhdysvalloissa ja kehitti sitä edelleen spraymaalien käyttöön. Tällä tavoin käynnistyi 
automaalien ensimmäinen spraymaali- ja maalikynätuotanto.

Sanasta ”Auto-K” tuli autojen maalipinnan helpon ja nopean parantelun käsite ja sitä se on vielä nykyäänkin. ”Purkki-
muodossa olevan maalikorjaamon” idea leimasi koko alaa. Siitä lähtien on vuonna 1964 perustettu Peter Kwasny GmbH 
vaikuttanut uraauurtavasti spraymaalien nopeaan kehitykseen useiden vuosikymmenien ajan aina tähän päivään asti.

1990-luvun lopulla saavutettiin virstanpylväs spraymaaliteknologiassa, mikä muutti uudelleen merkittävästi spraymaa-
lialaa: Markkinoille tuli patentoitu SprayMax-spraymaalausjärjestelmä – vallankumouksellinen keksintö. Tässä innovatii-
visessa aerosoliteknologiassa spraymaalipurkin liikuteltavuus ja joustavuus yhdistyy ammattimaisen maaliruiskun käyt-
töominaisuuksiin. 
SprayMax-valikoima aloitettiin aluksi yksittäisillä tuotteilla ja on tähän päivään mennessä kehittynyt täydelliseksi Spray-
Max PaintRepair-maalausjärjestelmäksi. Kaikki ammattimaiseen korjausmaalaukseen tarvittavat tuotteet, värisävyt ja 
sovellukset ovat saatavissa SprayMax-merkkinä.

Tulos: Innovatiivinen SprayMax-teknologia - Made in Germany.

Yhä uudelleen Peter Kwasny GmbH on sillä vahvistanut laatu- ja teknologiajohtajan vaativaa asemaansa ammattimais-
ten sspraymaalijärjestelmien alueella ja viitoittanut markkinoille uusia teitä – kaikkialla maailmassa.

Lisätietoa sivustossa www.spraymax.com

SprayMax edut 

- Ainutlaatuinen maalien spraypurkkiteknologia, sisältäen 2-komponenttiteknologian
- Autojen korjausmaalit ja muiden maalijärjestelmien alkuperäismaalit
- Nopeat ja edulliset korjausmaalaukset pienvaurioiden alueella
- Monipuoliset käyttöalueet (esim. henkilöautot, hyötyajoneuvot, teollisuus, pienkorjaamot) 
- Koko maalausprosessi on suoritettavissa SprayMax-aerosoleilla
- Maalaustulokset yhtä hyviä kuin ammattimaisilla maaliruiskuilla
- Ei ole kiinni paikasta, SprayMax voidaan ottaa minne vain ja käyttää joustavasti
- Ei ole sidottu maalaukammioon, maalausruiskuihin, kompressoreihin tai liitäntöihin
- Varustelu- ja puhdistusajat jäävät melkein kokonaan pois
- Täyttää VOC*-standardit   

* VOC = Volitale Organic Compound(s) = yhteisnimitys haihtuville orgaanisille yhdistellle (maalissa)
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Aerosoliteknologia Aerosoliteknologia

 

Vakiopaine

Hajotuskyky

Yhteenveto

Hajotuskyvyn vertailu maaliruiskun ja SprayMaxin välillä*
Maaliruiskussa paineilma tulee ulkoapäin ja osuu maalihiukkasiin juuri niiden tullessa ulos ruiskun suuttimesta. Tällöin 
ne muuttuvat heti sumuksi ja jakautuvat säteisesti, mistä seuraa ympäristön voimakas likaantuminen – mikä täytyy jäl-
leen myöhemmin puhdistaa. SprayMax hajottaa täysin toisella tavalla: Ponneaine on maalihiukkasiin liuenneena. Kun 
hiukkaset tulevat ulos suuttimesta, hajotusprosessi jatkuu, kunnes hiukkaset ovat päätyneet alustaan. Maaliviuhkan 
alkulähteessä on ensinnäkin suurempia ja painavampia hiukkasia, jotka ohjautuvat siksi huomattavasti täsmällisemmin 
juuri maalattavaan pinta-alaan. Toisaalta jatkuvan hajotuksen ansiosta saadaan tasainen maalaustulos. Lisäksi kuvista 
havaitaan, että SprayMaxin maaliviuhkassa on huomattavasti terävämmät reunat kuin maaliruiskun maaliviuhkassa, 
mikä osoittaa sen, että maalihiukkaset pysyvät paremmin koossa ja maalia levittyy kohteena olevan pinta-alan ylitse 
selvästi vähemmän.

SprayMax on ammattimainen 1K- ja 2K-maalausjärjestelmä, jolla on huomattavat edut pienvahinkojen 
korjauksessa ja kunnossapidossa. Laatu on taatusti verrattavissa alkuperäisten valmistajien alkuperäisiin 
tehdasmaalauksiin. SprayMax-tuotteita käytetään maaliteollisuuden kaikilla markkinasegmenteillä – au-
tokorjauksissa (in line), autotarvikkeiden ja -osien myyntiliikkeissä, teollisuudessa sekä rakentamisessa 
useilla eri alueilla.

* Referenssi: Selvityksen tekijä Frauenhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart

Paineenkulku ja levitysmäärä*

Tasalaatuisen maalauksen tärkeä tunnusmerkki on paineen pysyminen jatkuvasti samanlaisena työn aikana.
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta SprayMax® -purkkien paine ja levitysmäärä pysyy koko ajan tasaisena, kunnes 
purkki on suihkutettu täysin tyhjiin. Kaikki SprayMax® 1K ja 2K aerosolipurkit tuottavat vakiopaineen (punainen viiva) 
ja tasaisena pysyvän levitysmäärän (sininen viiva).

Aerosolispray
↓

Valumat

SprayMax
↓

Tehokas maalaus

Maaliruisku
↓

Ohiruiskutus

Ruiskutuskuviovertailu

Yksi spraymaalipurkki muuttaa maalausalan

Kaikkein tärkeintä ammattimaisella maalausalalla on paineilmatoimisella maaliruiskulla saadun tuloksen laatu. Vielä 
muutama vuosi sitten spraymaalipurkeissa ei uskottu olevan näitä ominaisuuksia ja spraypurkkeja pidettiin lähinnä 
harrastelijoiden työkaluna. Markkinat kehittyivät ”vaihtoehtoisten ja edullisempien” korjausmenetelmien suuntaan, joil-
ta tähän asti oli puuttunut sopiva maalin korjausjärjestelmä – tähän patentoitu SprayMax -aerosoliteknologia tuli juu-
ri oikeaan aikaan. Vuosien ajan menestyksekkäästi autojen maalikorjauksessa käytettynä tämä vallankumouksellinen 
teknologia valloittaa vähitellen myös muita maalausalan käyttökohteita. SprayMax-tuotteilla saadaan maalaustuloksia, 
jotka ovat yhtä hyviä kuin maaliruiskulla tehdyt ja vastaavat OEM-maalauksia.

SprayMax-spraypurkkiteknologian ydinosan muodostaa ponneainesekoituksen, uudenlaisen suuttimen ja venttiilitek-
nologian yhdistelmä. Tämä teknologia mahdollistaa samanlaisen leveän maaliviuhkan kuin maaliruiskuissa, kuitenkin 
maalin ohiruiskutus on vähäisempää.

2K-epoksi-pohjamaali

Ohiruiskutus:

Maaliruisku

Spraypurkki

Spraypurkki

Ruiskupistooli

Alusta

Maaliruisku  
2K-kirkaslakka

SprayMax  
2K-kirkaslakka

1K-kirkaslakka 2K-kirkaslakka
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Aerosoliteknologia Aerosoliteknologia

2K-teknologia

2K käyttöohje

SprayMax 2-komponenttiteknologian määritelmä 
 
• SprayMax 2-komponenttiteknologialla tarkoitetaan,  
 että kaksi komponenttia maali/lakka ja kovettaja  
 ovat samassa spraymaalipurkissa

• Kovettaja on integroitu erilliseen säiliöön

• Kovettaja aktivoituu ja vapautuu napin painalluksesta  
 ja sekoittuu maaliin tai lakkaan

• SprayMax 2K-teknologialla varmistetaan paras  
 tuotelaatu ja maalaustulos, joka vastaa tehtaalla  
 maaliruiskulla tehtyä maalausta

1. Tarkasta tuote. 
 Varmista, että kädessäsi on oikea tuote. Jos väärä tuote ehditään 
 aktivoida ja sitä ei käytetä purkin käyttöiän umpeuduttua,  
 purkki on arvoton.

2.  Ravista purkkia huolellisesti 2 minuutin ajan, niin  
  kuulet sekoituskuulien äänen.

3.  Poista punainen painonappi korkista
  ja aseta se purkin pohjassa olevaan tappiin varoen sen  
  menemistä vinoon. Aseta purkki korkki alaspäin  
  lujan, vaakasuoran alustan päälle.

4.  Aktivoi purkki. 
  Aktivoi purkki tasaisella, pystysuoralla painalluksella.  
  Kuulet naksahduksen. Paina vain 1 kerran.

5.  Hävitä punainen aktivointinappi heti, jotta useampien 
  purkkien kohdalla pystyt erottamaan heti, mitkä on jo 
  otettu käyttöön.

6.  Merkitse purkkiin kyseessä oleva aktivointipäivämäärä 
  ja kellonaika. Teknisissä tiedoissa ilmoitettu  
  käyttöaika on voimassa 20°C ympäristön lämpötilassa.  
  Käyttöaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.  
  Alhaiset lämpötilat pidentävät käyttöaikaa ja  
  korkeammat lämpötilat lyhentävät sitä.

7.  Ravistele purkkia perusteellisesti 2  
  minuutin ajan siitä laskien, kun kuulet 
  sekoituskuulien iskeytyvän.

8.  Tee koesuihkutus ja tarkasta tuote. 
  Tarkkaile koesuihkutuksen aikana, että 
  suutin on puhdas ja että se suihkuttaa 
  tasaisesti. Tarkasta maalipurkeista  
  värisävy.

9.  Suihkuta venttiili tyhjäksi.
  Työn tultua valmiiksi on venttiili  
  suihkutettava tyhjäksi suutinta 
  alaspäin pitäen.

SprayMax säädettävä suutin

Eri asentoihin säädettävä suutin

Maaliviuhkan suuntaa ja kokoa voidaan säätää käsiteltävään  

vauriopaikkaan ja vaurion kokoon sopivaksi helposti, vaivattomasti ja nopeasti.

• Vaakasuoraan ja pystysuoraan säädettävä suihkutussuunta

• Portaattomasti (välillä Max – Min) säädettävä suihkutuskuvion koko

• Suihkutuskuvion kokoon voidaan vaikuttaa suihkutusetäisyydellä.
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Suihkutusetäisyys
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Poista punainen painonappi

Läpinäkyvä korkki

SprayMax suutin

Nousuputki ja venttiili

Ponneaine

2K Maali

2L aktivointi tappi

Erillinen kovettajasäiliö

2K-aktivointiyksikkö + 3-kertainen este

Sekoituskuulat

Paikka punaiselle painonapille
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Markkinatilanne

Käyttöalueet

Spot Repair, Smart Repair, Clever Repair, Lack Repair?

Viime vuosina on autojen korjausmaalausten yhteydessä on alettu käyttää käsitteitä spot repair ja kaikkein uusimpana 
smart repair. Spot repair -käsitteellä kuvataan menetelmää, jossa korjaus tehdään ainoastaan vauriokohtaan.
Viime aikoina näitä käsitteitä käytetään myös kaikenlasten parantelujen ja 'kauneuskorjausten' yhteydessä (istuinpeh-
musteissa, kojelaudassa, ikkunoissa, jne.). Vaikkakin tässä on varmasti mielenkiintoinen liiketoimintapotentiaali, on 
spot repair pysynyt tähän asti yleensä alan uusien tulokkaiden toimintakenttänä. Meidän ydinosaamistamme on maa-
lipinnan helpon, nopean ja samalla ammattimaisen korjauksen mahdollistavien spraymaalipurkkien ammattimainen 
tuotanto. SprayMax-tuotteiden ansiosta maalauksen pienet korjaukset voidaan tehdä edullisesti.
SprayMax PaintRepair -järjestelmällä toteutat asiakkaiden tilauksia, jotka perinteisessä korjausmaalauksessa olisivat 
kustannussyistä monessa tapauksessa jääneet kokonaan tekemättä.
Johtopäätös: Asiakas ajaa pihalta ja jättää kalliin maalauksen tekemättä. Maalivauriot jäävät pysyviksi – sinun potenti-
aalinen liikevaihtosi kutistuu.
SprayMax-spraymaalipurkit sopivat ihanteellisesti pienten ja keskikokoisten maalivaurioiden korjausmaalaukseen ”nä-
kyvissä” kohteissa tai sellaisissa paikoissa kuten puskurit ja sivuosat.

Tämän lisäksi SprayMax tekee korikorjaanoille mahdolliseksi laajentaa liiketoimintaansa maalaustöiden verran tai mark-
kinoida pienvaurioiden korjaamista uutena palveluna.
Ratkaisumme: SprayMax PaintRepair.

Alue B:
Tällä alueella on korjausmaalaus 
SprayMax-tuotteilla toteutetta-
vissa vaatimustason ja maalaus-
taitojen mukaan.

Alue A:
Tällä alueella korjausmaalaus 
SprayMax-tuotteilla on kannat-
tavaa ja suositeltavaa. Ihanteel-
linen alue SprayMax-aloittelijalle.

Alue C:
Tällä alueella korjausmaalaus 
SprayMax-tuotteilla ei ole kan-
nattavaa.

Jopa 50 % kustannussäästöt maaliruiskuihin verrattuna käyttämällä SprayMax 
LackRepair -järjestelmää

Lähde: Allianz Zentrum für Technik GmbH - moottoriajoneuvotekniikan liiketoiminta-alue

SprayMax purkin ominaisuudet

Maalin merkintärengas
Kiinteästi purkkiin ankkuroituna  
(ei enää vaaraa purkkien sekoittumi-
seksi). 

Käsittelyohjeet/kuvakkeet 
Käsittelyvaiheiden ja teknisten tietojen esitys suoraan eti-
ketissä olevien kuvakkeiden avulla (nopea yleiskuva tär-
keimmistä teknisistä tiedoista, teknisen selosteen täyden-
nyksenä). 

Säädettävä suutin 
Suihkutussuuntaa ja -kuvionkokoa portaatto-
masti säädettävä suihkutuspää (vähemmän 
ohiruiskutusta, pienempi kulutus, vähemmän 
   esivalmistelua ja jälkitöitä).

Läpinäkyvä korkki
Korvaa värillisen korkin ja antaa es-
teettömän näkymän maalin merkintä-
renkaaseen. 

Uusi maalijärjestelmä
SprayMax-tuotteet on koottu työstö-
prosesseihin sopiviin ryhmiin ja mer-
kitty vastaavalla värillä (parempi yleis-
kuva / pienempi erehtymisen vaara / 
varastossa selvinä ryhminä nopeasti 
tunnistettavissa).

sivu 08 sivu 09



Kirkaslakka
30-50 µm

Lakkaus
esim. 1K-kirkaslakka, 

2K-Nopea-kirkaslakka

Kirkaslakat ja  
häivytys tuotteet

Täydellinen
maalaustulos
pienillä prosessi-

kustannuksilla

Pintaväri
FillClean® / Fill In -järjestelmä

1K-alkuperäisvärisävyt

Hiontapohjamaali
esim. 1K-Akryylipohjamaali, 

2K-akryyli-hiontamaali

2-kerrosmaali 
ja pintamaalit

Hiontamaalit

2-kerrosmaali / pintamaali
15-20 µm

Hiontamaali
30-40 µm

Kittaaminen
esim. ruiskukitti

KititKitit
100-200 µm

Pohjamaalaus 
esim. 1K-Ruosteenestopohjamaali, 

2K Nopea hiontapohjamaali, 
2K-epoksipohjamaali,
2K-happopohjamaali
2K-DTM-pohjamaali

Pohjamaali/ 
Täyttävä pohjamaaliPohjamaali / katodinen upotusmaalaus

18-25 µm

Valmistelutyöt
esim. silikoninpoistoaine, 
Aqua silikoninpoistoaine, 

1K-muovintartunta-pohjamaali

ValmistelutyötMetalli / muovi

Pintamaalit

Auton maalaaminen

sivu 10 sivu 11



Maalauksen valmistelu Maalauksen valmistelu

Muovin tartunta-aine

VO-Pohjamaali ajovaloilleSilikonin-/ Rasvanpoistospray

Rasvanpoistospray VO-automaaleille

Käyttötarkoitus
Hyvin vaikuttava, mieto puhdistusaine si-
likonin, rasvan, öljyn, vahan, lian, tervan 
ja noen perusteelliseen poistamiseen. 
Tässä riittoisassa silikoninpoistoaineessa 
on erinomaiset puhdistus- ja rasvanpois-
toominaisuudet ja se parantaa tartuntaa. 
Tuotetta käytetään liuotinperustaisten 
maalien esivalmistelutyössä.

Edut
• Erittäin hyvä puhdistus- ja  
 rasvanpoistoesikäsittelyaine
• Parantaa maalin tarttumista
• Erittäin riittoisaa
• Levittyy tasaisesti
• Hyvä tunkeutuvuus muoviosissa

Käyttötarkoitus
Vesiohenteinen, vähäliuotteinen ja teho-
kas puhdistusaine välittömään käyttöön 
ennen vesiperustaisilla maaleilla tehtävää 
maalausta. Tämä tehokas tuote parantaa 
maalin tartuntaa ja sillä on antistaattiset 
ominaisuudet. Erittäin hyvä puhdistus- ja 
rasvanpoistoominaisuudet.

Edut
• Erittäin hyvä puhdistus- ja  
 rasvanpoistoesikäsittelyaine
• Parantaa maalin tartuntaa
• Erittäin riittoisaa
• Levittyy tasaisesti
• Antistaattinen vaikutus
• Sopii erityisesti vesiperustaisille  
 maleille

Tuotenro/väri

680 094
väritön

Tuotenro/väri

680 090
väritön

1 kevyt suihku-
tuskerta

Pyyhitään pois 
puhtaalla, kuivalla 

kuitukankaalla

1 kevyt suihku-
tuskerta

Pyyhitään pois 
puhtaalla, kuivalla 

kuitukankaalla

Käyttötarkoitus
Tartuntapohjamaali muoviosien pohjusta-
miseen (ota huomioon tekninen seloste).

Edut
• Kevyt, ohut ja tasainen  
 suihkutus riittää 
• Erinomaiset tartuntaominaisuudet
• Kuivuu nopeasti
• Päällemaalattavissa jo  
 10 minuutin kuluttua
• Erinomainen joustavuus
• Erittäin riittoisaa
• Väritön, hopeapigmenttejä 
 seassa

Käyttötarkoitus
Auton ajovalojen polykarbonaattilasien 
kunnostamiseen tarkoitettu vesiperustai-
nen, väritön, yksikomponenttinen  poh-
jamaali. Muodostaa 2-komponenttisen 
kirkaslakan (684066) kanssa suojaavan 
pinnoitteen.

Edut
• Erikoistuote muovisten ajovalolasien  
 käsittelyyn
• Erinomaiset tartuntaominaisuudet
• Erittäin elastinen
• Kuivuu nopeasti
• Ei heikennä valon läpäisykykyä
• Kirkaslakan kanssa erittäin hyvä  
 suoja kiveniskuilta ja naarmuilta  
 kiveniskuja ja naarmuja vastaan
• Saatavissa myös settinä (684 099)  
 tai korjaussettinä (680 485)

Tuotenro/väri

684 098 
kirkas

Tuotenro/väri

680 009
kuultava  
hopea

1 suihkutuskerta 
noin 1 - 2 µm

Välihaihdutusaika: 
2 - 3 min

Päällemaalattavissa: 
10 min / 20 °C

10 min / 20 °C

Maaliruiskun puhdistusaine

Käyttötarkoitus
Erittäin hyvin toimiva erikoispuhdistusai-
ne maaliruiskujen tehokkaaseen puhdis-
tukseen. Käytetään 1K liuotinohenteisen, 
1K vesiohenteisen ja kovettumattomien 
2K-maalien maaliruiskujen puhdistami-
seen. Lyhyt ja pitkä suutinputki mahdol-
listavat maaliruiskujen täydellisen puhdis-
tuksen ilman niiden purkamista osiin. Sopii 
erinomaisesti säädettävän suihkutuspään 
nopeaan puhdistukseen.

Edut
• Puhdistaa maaliruiskut sekä  
 liuoteohenteisesta että myös  
 vesiohenteisesta maalista
• Perusteellinen, nopea puhdistus  
 erityisen irrotusvoiman ansiosta
• Käytettävissä valinnaisesti lyhyen  
 tai pitkän suutinputken kanssa
• Purkamattomien maaliruiskujen  
 päänyläpuolinen puhdistus  
 mahdollista
• Puhdistaa säädettävän  
 suihkutuspään (Variator spray head)
• Puhdistaa tehokkaasti  
 spraypurkkipaineen ansiosta
• Annosteltu levitysmäärä

Tuotenro/väri

680 095 
väritön

Kuiva: P180/
P240/P320/P400/

P500/P800 

Märkä: P1000/
P2000/P4000

1,5 suihkutus-
kertaa 
10 µm

Välihaihdutusaika: 
30 min / 20 °C

Saatavissa kuvitettu toimintakuvaus

250 ml
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Pohjamaalit/Täyttävät pohjamaalit Pohjamaalit/Täyttävät pohjamaalit

1K-Ruosteenestopohjamaali, punaruskea

Käyttötarkoitus
Etsaava ruosteenestopohjamaali erittäin 
hyvillä tartuntaominaisuuksilla. Sopii kiil-
täviin, hiottuihin ja hiomattomiin pintoihin. 
Ei saa käyttää yhdessä 2K-polesterikitin 
kanssa.

Edut
• Erinomainen ruostesuoja
• Erittäin hyvä tartunta
• Myös hitsausprimeri
• Käytettävissä ennen hitsausta
• Ei saa päällemaalata suoraan  
 vesiperustaisella maalilla

Tuotenro/väri

680 001
punaruskea

2 - 3 suihkutus-
kertaa 

jokainen  
10 - 15 µm

Välihaihdutusaika:  
3 - 5 min

Päällemaalattavissa: 
10 - 15 min / 20 °C

15 - 60 min / 20 °C
IR: 7 min  

(lyhytaaltoinen)

P400 - P500
P800

1K Nopea epoksipohjamaali

Käyttötarkoitus
Yleiskäyttöinen 1K nopea epoksipohja-
maali, jonka tartunta ja ruosteenesto-omi-
naisuudet ovat erinomaiset. Käytetään 
osa- ja paikkamaalaamiseen. Suositellaan 
puhkihiotuille alueille. Suositellaan kaikkiin 
metallipintoihin, esim. teräs, ruostumaton 
teräs, alumiini, anodisoitu alumiini, hiotut 
tehdasmaalipinnat ja vanhat maalit, erilai-
set muovit, lasikuitu. 

Edut
• Erinomainen tartunta
• Erinomainen ruostesuoja
• Hyvin eristävä, estää  
 kosteuden läpipääsyn
• Kuivuu nopeasti (5 min)
• Nopeasti hiottavissa

Tuotenro/väri

680 299
harmaa

2 suihkutuskertaa, 
kumpikin 15 µm 
(paksuus kuivana 

30 µm)

Välihaihdutusaika:  
3 min

P400 - P5006 min / 20 °C
IR: 5 - 8 min

1K Ruosteenestopohjamaali, täyttävä

Käyttötarkoitus
Suositellaan käytettäväksi  ruosteenesto 
-tai hiontapohjamaalina pienten vaurioi-
den korjaamisessa, paikkamaalaamises-
sa tai osien maalaamisessa. Sopivat alus-
tat: teräs, galvanoitu teräs, alumiini, GPR, 
kovettunut vanha pohjamaali, peltiosien 
pohjamaali, polyesteripinnat (Ei saa pääl-
lemaalata: polyesteri- tai EP-tuotteita)

Edut
• Soveltuu kaikenlaisten  
 metallipintojen pohjamaaliksi
• Erinomainen tarttuvuus,  
 erinomaiset ruosteenesto- 
 ominaisuudet
• Täyttävä
• Käytetään pohjamaalina tai  
 hiontapohjamaalina
• Saatavissa eri vaaleusasteissa  
 (2-kerrosmaalin-/pintamaalin  
 vaaleusasteen mukaan)
• Päällemaalattavissa vesi- tai  
 liuotinperustaisilla maalilla
• Märkää-märälle-käsittely  
 mahdollista
• Tasoittuu hyvin, kuivuu nopeasti
• Helposti hiottavissa
• Ihanteellinen paikkamaalauksessa  
 (erityisesti puhkihituilla alueilla).

• Optimoidun koostumuksen  
 ansiosta pienempi maalinkulutus  
 ja nopeammat työajat 

Tuotenro/väri

680 271
valkoinen VS1
680 272
vaal.harmaa VS2
680 274
keskiharmaa VS4
680 276
tummanhar-
maa VS6
680 277
musta VS7

680 278
beige

1 - 3 suihkutus-
kertaa, kumpikin 

15 µm

Haihdutusaika:   
3 - 5 min

Päällemaalattavissa: 
25 min / 20 °C

IR: 7 min P400 - P500

Autovärisävyjen kohdistus pohjamaalisävyihin
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Pohjamaalit/Täyttävät pohjamaalit Pohjamaalit/Täyttävät pohjamaalit

2K-DTM-pohjamaali

Käyttötarkoitus
Yleiskäyttöinen 'Direct to metal' täyttä-
vä pohjamaali. Voidaan käyttää suoraan 
paljaalle metallille ja yleisemmille muovi-
laaduille. Käytetään myös märkää-märäl-
le-tekniikassa tai hiontapohjamaalina.

Edut
• Päällemaalattavissa nopeasti  
 vesiohenteisilla maaleilla ja 
 liotinperustaisilla maaleilla
• Kuivuu nopeasti 

Tuotenro/väri

684 260
vaaleanharmaa

684 261
musta

1 - 3 suihkutus-
kertaa

Välihaihdutusaika: 
5 – 10 min

Käyttöaika: 
8 h / 20 °C

IR: 2 min / 50 °C 

250 ml

2K-happopohjamaali

Käyttötarkoitus
2-komponenttinen pohjamaali puhkihiot-
tujen kohtien nopeaan eristykseen auto-
jen korjausmaalauksessa. Puhdistettuihin 
ja hiottuihin alustoihin kuten teräkseen, 
sinkittyyn teräkseen, alumiiniin, kovet-
tuneisiin alustoihin, 2K-kittimassoihin ja 
vanhoihin maalipintoihin.

Edut
• Erittäin hyvä tartunta
• Erinomainen ruosteenesto,  
 erityisesti alumiinissa
• Nopeat prosessiajat hajoituskyvyn  
 ja minimaalisen vähäisen  
 ohiruiskutuksen ansiosta
• Kuivuu nopeasti
• Päällemaalattavissa tavallisilla  
 1K- ja 2K-akryylpohjamaaleilla
• (Ei saa päällemaalata suoraan 
 vesiperustaisilla maaleilla,  
 2K-epoksimaaleilla tai 2K 
 UP-kiteillä)

Tuotenro/väri

680 029
oliivinharmaa

684 029
oliivinharmaa

1 - 2 suihkutus-
kertaa 

noin 10 - 15 µm

Välihaihdutusaika: 
5 min

10 min / 20 °C
25 min / 20 °C

Käyttöaika: 
96 h / 20 °C

250 ml

2K-epoksipohjamaali

Käyttötarkoitus
Yleiskäyttöinen 2-komponenttinen täyt-
tävä epoksipohjamaali kaikkiin ongelmal-
lisiin alustoihin, kuten metalli- ja nonfer-
rometalli, galvanoitu teräs, alumiini.

Edut
• Erinomaiset tartunta- ja  
 korroosionesto-ominaisuudet, myös  
 vaikeilla alustoilla, kuten alumiinissa  
• Pitkä käyttöaika: noin 4 työpäivää  
 20°C lämpötilassa
• Täydellinen eristysvaikutus,  
 erityisesti estää veden pääsyn  
 käsitellyn pinnan alle
• Päällemaalattavissa kaikilla  
 tavallisilla maalausjärjestelmillä  
 20 minuutin kuluttua
• Käsiteltävissä 2K-polyesterimate- 
 riaaleilla (12 tunnin jälkeen / 20°C tai  
 20 min jälkeen / IR)

Tuotenro/väri

680 032
beige

680 033
harmaa

680 034
musta

2 - 3 suihkutus-
kertaa 

jokainen 30 µm

Välihaihdutusaika:  
10 -15 min; pääl-
lemaalattavissa: 

15 min-12 h/20°C

12 h / 20 °C
30 min / 60°C
IR: 20 - 30 min

P400 - P500
P800

Käyttöaika: 
4 päivää / 20 °C

2K-Nopea hiontapohjamaali, täyttävä

Käyttötarkoitus
Yleiskäyttöinen, nopeasti kuivuva ja 
täyttävä 2-komponenttinen pohjamaa-
li autojen korkealaatuisiin maalauksiin. 
Ihanteellinen osien maalauksessa ja paik-
kamaalaamisessa.

Edut
• Ei sisällä isosyanaatteja,  
 liuotinaineita kestävä
• Kuivuu nopeasti, 1 tunnissa, kun  
 lämpötila 20°C
• Erittäin hyvin hiottavissa, 20°C  
 lämpötilassa hiottavissa märkänä  
 ja kuivana 
• Erittäin täyttävä, 120 µm asti
• Erinomainen tartunta, myös  
 paljaa seen metalliin, galvanoituihin  
 pintoihin sekä hiottuun vanhaan  
 maalikpintaan 
• Päällemaalattavissa kaikilla tavallisilla  
 pintamaaleilla (1K, 2K)

Tuotenro/väri

680 031
harmaa

684 031
harmaa

2 - 3 suihkutus-
kertaa 

jokainen noin 
33 µm

Välihaihdutusaika:  
5 - 10 min

Päällemaalattavissa: 
20 min / 20 °C

30 min / 20 °C
15 min / 60 °C

IR: 16 min

P500/800 Käyttöaika: 
30 h / 20 °C

250 ml
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Kitit Hiontapohjamaalit

2K-PE-ruiskukitti

Käyttötarkoitus
Erittäin hyvin täyttävä ruiskukitti epätasai-
sen pinnan, syvien hiontajälkien ja muiden 
tasoittamista vaativien kohteiden nope-
aan tasoittamiseen. Käytettävissä kaikkiin 
alustapintoihin, myös lasikuituun. 

Edut
• Erinomaiset täyttöominaisuudet,  
 kerrospaksuus  jopa 450 µm
• Kuivuu nopeasti, myös 
 suurissa kerrospaksuuksissa
• Muodostaa tasaisen pinnan, 
 ei aaltoilua
• Helposti hiottavissa
• Erityisesti pieniin korjauksiin

Tuotenro/väri

684 026
vaaleanharmaa

2 suihkutuskertaa, 
kumpikin 165 µm

Väihaihdutusaika: 
20 min

Hiottavissa:
5 h / 20 °C tai
 30 min / 60°C

P180 - 500

250 ml

1K-ruiskukitti

Käyttötarkoitus
Ruiskukittiä käytetään ennen pieniin naar-
muihin, kittiepätasaisuuksien, hiontajälki-
en tasoitukseen. Erinomaisen kestokyvyn 
ansiosta paksuja kerroksia voidaan levit-
tää muutamalla ruiskutuskerralla. Ruisku-
kitti täyttää erinomaisesti ja tarttuvuus on 
hyvä.

Edut
• Erittäin täyttävä, kestävä  
 ja kestokyky
• Kuivuu nopeasti, helppo hioa
• Hyvät kiinnitarttumisominaisuudet

Tuotenro/väri

680 016
harmaa

2 suihkutuskertaa, 
kumpikin 40 - 

45 µm

Väihaihdutusaika: 
5 min

30 min / 20° P400 - P500

1K-Akryylihiontapohjamaali

2K-akryyli-hiontapohjamaali

Tarkastusjauhe

Käyttötarkoitus
Hionnan helpottamiseksi tarkoitettu mus-
ta kontrolliväri. Sopii kaikenlaisen hionta-
työn tarkastamiseen. Levittyy helposti ta-
saiseksi ja ohueksi kerrokseksi. Tuo esiin 
mahdolliset huokoset ja naarmut.

Edut
• Hieno, yhtenäinen sumutus
• Levittyy pinnalle tasaiseksi  
 ja ohueksi kerrokseksi 
• Jauhemainen, erittäin hyvin 
 hiottavissa

Tuotenro/väri

680 100
musta

1 kevyt suihku-
tuskerta

hiottavissa 1 mi-
nuutin kuluttua

P400 - P1000

Käyttötarkoitus
Hyvin kestävä hiontapohjamaali, nopeasti 
kuivuva ja erinomainen hiottavuus kuiva-
na. Sopii erinomaisesti pieniin paikkakor-
jauksiin (spot repair). Käytettävissä teräk-
seen, galvanoituun teräkseen, alumiiniin 
ja eri muoveihin.

Edut
• Erittäin täyttävä
• Pitkäikäinen ja kestävä
• Erinomainen hiottavuus kuivana
• Päällemaalattavissa kaikilla  
 tavanomaisilla  1K- ja 2K-maaleilla  
 Sopii erityisesti vesiperustaisille  
 maaleille

Käyttötarkoitus
Ammattimainen, hyvin nopeasti kuivuva 
hiontapohjamaali, jolla loistava täyttöky-
ky ja levittyy erinomaisesti. Suositellaan 
paikkamaalaukseen ja keskikokoisiin pin-
ta-aloihin. Isot puhkihiotut kohdat pohjus-
tetaan esim. täyttävällä pohjamaalilla.

Edut
• Suuri kerrospaksuus ja erittäin  
 hyvä huokosten täyttö
• Kuivuu erittäin nopeasti, sopii  
 hyvin infrapunakuivaukseen
• Levittyy erinomaisesti
• Hiottavissa erittäin helposti ja
 nopeasti
• Mitä parhain mekaaninen kestävyys
• Päällemaalattavissa kaikilla  
 Päällemaalattavissa kaikilla  
 tavanomaisilla 1K- ja 2K-maaleilla.  
 Sopii erityisesti vesiperustaisille  
 maaleille

Tuotenro/väri

680 036
harmaa 

684 036
harmaa

Tuotenro / 
väri

680 280
vaaleanharmaa 
VS2

680 282
keskiharmaa 
VS4 

680 281
tummanhar-
maa VS6

2 - 3 suihkutus-
kertaa, kumpikin 

20 µm

Väihaihdutusaika: 
5 min

Päällemaalattavissa: 
10 - 15 min / 20 °C

15 min / 20 °C 
IR: 3 min

P400 - P500
P800

2 - 3 suihkutus-
kertaa, kumpikin 

20 µm

Väihaihdutusaika: 
5 - 10 min

Päällemaalattavissa: 
10 - 15 min / 20 °C

3 - 4 h / 20 °C, 
IR: 25 min

P600 - P1000
P800 - P1200

Käyttöaika: 
24 h / 20 °C

250 ml
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2-kerros- ja pintamaalit 2-kerros- ja pintamaalit

FillClean® -suojakorkkisarjaFillClean® omatäyttökone

FillClean®-järjestelmä

FillClean® 250 ml täyttöadapteri

FillClean®-kiinnityslevy

Käyttötarkoitus
FillClean-laitteen tukeva, alumiininen kiinnityslevy tekee täyttölaitteesta tasapainoi-
semman ja paineilmaletku voidaan ohjata moitteettomasti ilman taittumia. Toimi-
tukseen kuuluu vastaavat aukot, 4 kumijalkaa, lyhyt kiinnitysruuvi FillClean-täyttö-
laitteelle.

Tuotenro / 
myyntiyksikkö

990 242
Myyntiyksikkö 
= 1 kpl

Käyttötarkoitus
FillClean on FillClean-purkkien, jotka on 
esitäytetty jo erityisellä liuote- ja ponneai-
neella, täyttöön tarkoitettu automaattinen 
omatäyttölaite, jota ei tarvitse puhdistaa. 
Alkuperäisvärisävyn täyttö on mahdollis-
ta kyseisten autokorjausmaalien valmis-
tajien tai muiden maalivalmistajien sekä 
liuote- että vesiperustaisten maalien koh-
dalla. 
Toimituksen sisältö
• FillClean-täyttölaite
• FillClean-täyttösylinteri
• Kiinnitysruuvi
                                      *Kuva vastaavanlainen

Edut
• Joustava ja siirrettävissä
• Ei puhdistusta eikä jätettä
• Vaaraton terveydelle ja iholle
• Tilaa säästävää ja käsityötä  
 helpottavaa
• VOC-säännösten mukainen
• Helppo ja turvallinen käyttää
• Pienet investointikustannukset
• Lisähyöty suojakorkissa olevan  
 väritunnuksen ansiosta
• Jokainen haluttu värisävy täytettä 
 vissä sävyvalinnalla

FillClean®-järjestelmä
Ponnekaasulla valmiiksi täytettyjen spraymaalipurkkien paineilmatoiminen täyttölaite. Kaikkien maalivalmistajien 
ja maalijärjestelmien vesi- ja liuotinperustaisille 1K- ja 2K-maaleille, ei tarvitse puhdistusta, vaivaton ja turvallinen 
käyttää (katso tarkemmat tiedot FillClean-esitteestä).

Tuotenro

990 245

FillClean® -täyttölaite - Tekniset tiedot
• Paineilmatoiminen toimintaperiaate
• Halkaisija  132 mm
• Korkeus  366 mm
• Oven korkeus  123 mm
• Tyhjäpaino  4 kg
• Kokonaispaino 4,23 kg
• Täyttösylinteri halkaisija 135 mm
    korkeus 65 mm
    tilavuus enintään 100 ml
• Täyttöpaine  7 - 9 bar / 100 - 130 psi
• Murtopiste  60 bar / noin 870 psi
• Käyttölämpötila + 5 °C ... + 50 °C

Huomautus
FillClean-täyttölaitteessa on toteutet-
tu tärkeä tekninen parannus. Alkupe-
räisvärisävyn täyttö voidaan nyt tehdä 
vain paikalleen asetetun täyttöosan 
avulla. Uusi FillClean-täyttölaite on va-
rustettu kyseisellä turvamekaniikalla.

Katso tarkempia tietoja FillClean-täyttölaitteen käytöstä FillClean-esitteestämme 
(tuotenro: 990 305) tai FillClean-käyttöohjeestamme.

*

Käyttötarkoitus
FillClean-täyttöadapteria käytetään 250 ml purkkien täytössä ja sen tarkoituksena 
on kiinnittää korkeudeltaan pienempi purkki tukevasti täyttöä varten.

Käyttötarkoitus
FillClean-suojakorkki mahdollistaa liuoteperustaisten 2K-pintamaalien sekä 1K Fill 
In -purkkien ilman puhdistusta tapahtuvan SprayMax 2K Fill In -täytön.

Tuotenro / 
myyntiyksikkö

990 246

Myyntiyksikkö 
= 6 kpl

Tuotenro / 
myyntiyksikkö

990 014

Myyntiyksikkö 
= 1 kpl

2K -korkki

Purkinkorkki, jossa integroitu
2K-aktivointinappi, Fil-
lClean®-laitteella täyttämi-
seen tarvitaan lisäksi täyt-
tökorkki ja adapterirengas 
(sarjassa 6 kpl, tuotenumero 
990 246).

1K FillClean®-korkki

Erikois-purkinkorkki,
on samalla FillClean®-lait-
teen täyttökorkki ja täyttöosa.

1K Fill In -korkki

Vakio-purkinkorkki, 
Fill-Clean®-laitteella täyt-
tämiseen tarvitaan lisäksi 
täyttökorkki (sarjassa 6 kpl, 
tuotenumero 990 246).

FillClean®

Spraymaalipurkkien täyttöjärjestelmä
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2-kerros- ja pintamaalit 2-kerros- ja pintamaalit

FillClean® 1K FillClean® / Fill In vesiohenteisille 1K-kaksikerrosmaaleille

1K FillClean® vesiperustaisille 1K-kaksikerrosmaaleille

Värisävykohtainen täyttö vesiohenteisilla 1K-kaksikerrosmaaleilla. Katso soveltuvuustaulukosta eri 
maalivalmistajien merkin ja laadun sopivuus eri pullotyyppeihin. Tuloksena on käyttövalmis Spray-
Max 1K-spraymaalipurkki, jossa on halutun väristä vesiohenteista 2-kerrosmaalia. 
Parhain mahdollinen tuotteetn laatu ja toimivuus on taattu. SprayMax FillClean / Fill In omatäyttö-
purkeissa on oma tietyille maalilaaduille soveltuva formulaatio joten ne soveltuvat hyvin kyseeessä 
olevien maalinvalmistajien maalijärjestelmiin.

1K FillClean® / Fill In vesiohenteisille 1K-kaksikerrosmaaleille

FillClean® tuotteen tuotenumero

Valmistaja Maalisarja
Sarja

A
Sarja

B
Sarja

C
Sarja

D
Sarja

E
Merkki
Valmis-

taja

De Beer Sarja 900 Waterbase 682077

680077

Cromax Cromax vesiohenteinen 2-kerros-
maali

682077

680077

Cromax Cromax Pro vesiohenteinen 2-ker-
rosmaali

682355

680355

Glasurit Sarja 90 682077

680077

Helios Mobihel Hydro 682075

680075

Lechler Hydrofan 682078

680078

Lesonal Basecode WB GT 961503

MaxMeyer AquaMax 682078

680078

MIPA WBC 682075

680075

Nexa Autocolor Aquabase 682078

680078

PPG Envirobase 682078

680078

RM Onyx HD 682077

680077

Sikkens Autowave MM 2.0 682076

680076

Spies Hecker Permahyd-2-kerrosmaali, sarja 
280/285

682075

680075

Spies Hecker Permahyd Hi-Tec 480 682355

680355

Standox Standohyd Basecoat 682075

680075
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2-kerros- ja pintamaalit 2-kerros- ja pintamaalit

FillClean® 1K FillClean® / Fill In liuoteohenteisille 1K-kaksikerrosmaaleille

1K FillClean® liuoteohenteisille 1K-kaksikerrosmaaleille

Värisävykohtainen täyttö liuoteohenteisilla 1K-kaksikerrosmaaleilla. Katso soveltuvuustaulukosta eri 
maalivalmistajien merkin ja laadun sopivuus eri pullotyyppeihin. 
Tuloksena on käsittelyvalmis SprayMax 1K-spraymaalipurkki, jossa on halutun väristä liuoteohen-
teista 2-kerrosmaalia. Parhain mahdollinen tuotteetn laatu ja toimivuus on taattu.

1K FillClean® / Fill In liuoteohenteisille 1K-kaksikerrosmaaleille FillClean® tuotteen tuotenumero

Valmistaja Maalisarja
Sarja 

A

Spies Hecker Vorlack 293/295 682070

680070

Standox 2-kerrosmaali 682070

680070

Yleisesti kaikkiin muihin 
liuotinperustaisiin maalijärjestelmiin

682071

680071

sivu 24 sivu 25



2-kerros- ja pintamaalit 2-kerros- ja pintamaalit

FillClean®

2K Fill In liuotinperustaisille 2K-pintamaaleille

2K Fill In liuotinperustaisille 2K-pintamaaleille

2K Fill In liuotinperustaisille 2K-pintamaaleille

Liuotinperustaisten 2K-pintamaalien värisävykohtainen täyttö. Katso soveltuvuustaulukosta eri maa-
livalmistajien merkin ja laadun sopivuus eri pullotyyppeihin. Tuloksena on käyttövalmis SprayMax 
2K-spraymaalipurkki, jossa on halutun väristä liuoteohenteista pintamaalia. 
Parhain mahdollinen tuotteetn laatu ja toimivuus on taattu. 2K Fill In -purkin täyttöön liuoteohenteisil-
la 2K-pintamaaleilla uudella FillClean-täyttölaitteella tarvitaan suojakorkki, jota ei tarvitse puhdistaa. 
Se on tilattavissa 6 kappaleen sarjana (tuotenumero 990 246). Lopputuotteen käyttö- ja käsittelyaika 
vaihtelee valmistajan ja tuotteen mukaisesti.

FillClean/Fill In -spraymaalipurkkien yhteensopivuus markkinoilla olevien maalijärjestelmien kanssa parantuu ja laa-
jentuu jatkuvasti Kwasnyn maalivalmistajien kanssa tekemän läheisen yhteistyön ansiosta. 
Sivustosta www.spraymax.com löydät ajankohtaiset tilannekatsaukset.

Valmistaja Maalisarja
Sarja

E
Sarja

F
Sarja

G
Sarja
G 250 

ml

Sarja
H

Sarja
I

Sarja
M

Merkki
Valmis-

taja

High solid

Cromax Imron Elite 680 086 684 086

Cromax Imron Elite HDC 680 086 684 086

Cromax Centari 5035 680 085

Glasurit 2K CV Topcoat sarja 58, 68 958 510

Glasurit HS pintamaalit, sarja 22 680 312

Lesonal HS 420 961 502

Lesonal CT Super Thane 2K S2000 Topcoat 680 088

MaxMeyer UHS Duralit Extra Series 110; Series 150 680 084

Nexa Autocolor P 471, P 472 2K-HS+yleispintamaalit 680 084

Nexa Autocolor P 494, P 498 Turbo Plus EHS 2K Acryl -pintamaalit 680 084

PPG PPG Delfleet 2K UHS -pintamaalit 680 086

RM UNO HD 680 312

Selemix Selemix 7-53X PUR Direct 680 089

Spies Hecker Permasolid HS Autolack 275 680 086 684 086

Spies Hecker Permasolid HS -pintamaalisarja 670 680 086 684 086

Spies Hecker Permasolid HS Vario -pintamaalisarja 675 680 086 684 086

Standox Standocryl VOC Autolack 680 086 684 086

Standox Standofleet 2K-HS -pintamaalisarja 680 086 684 086

Standox Standofleet 2K-HS -paksukerros-pintamaalisarja 680 086 684 086

Valmistaja Maalisarja
Sarja

A
Sarja

B
Sarja

K
Sarja

N

Medium solid

PercoTop PUR 2K MS -pintamaali 680 313

Lesonal 2K Topcoat Uni -sekoitemaali 680 083

Sikkens 2K Autocryl -pintamaali 680 083

Spies Hecker 2K-pintamaali 257, 620 680 080

Spies Hecker 2K PUR -pintamaali, sarja 570 680 310

Standox 2K Standocryl 680 080

Standox Multimix 2K PUR -pintamaali 680 310
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Pintamaalien alkuperäisvärisävyt Pintamaalien alkuperäisvärisävyt

BMW

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

303 cosmosschwarz 687501
309 arktissilber met. 687502
354 titansilber met. 687503
475 black saphire met. 687504

Värikoodtiedon paikka

Ford
Värikoodtiedon paikka

Mercedes

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

147 arktikweiss 687401
189 smaragdschwarz 687402
197 obsidianschwarz 687403
744 brillantsilber 687404

Värikoodtiedon paikka

Fiat

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

249 polarweiss 687901

Värikoodtiedon paikka

Opel

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

10L casablancaweiss 687201
10U casablancaweiss 687201
138 starsilber met. 687202
13L polarmeerblau 687203
147 starsilber II met. 687204
282 polarmeerblau 687203
3TU polarmeerblau 687203
474 casablancaweiss 687201
82L starsilber II met. 687204
82U starsilber II met. 687204
83U starsilber II met. 687204
88L starsilber met. 687202
88U starsilber met. 687202
985 polarmeerblau 687203
GF0 casablancaweiss 687201
200 schwarz 687205
286 keramikblau met. 687206
29L keramikblau met. 687206
29U keramikblau met. 687206
359 dschungelgruen 687207
369 rio verdegruen 687208
46L dschungelgruen 687207
46U dschungelgruen 687207
4FU rio verdegruen 687208
547 magmarot 687209
549 marseillerot met. 687210
65 rio verdegruen 687208
65L rio verdegruen 687208
65U rio verdegruen 687208
72 marseillerot met. 687210
72L marseillerot met. 687210
72U marseillerot met. 687210
79L magmarot 687209
79U magmarot 687209
80L schwarz 687205
GQY magmarot 687209

Värikoodtiedon paikka

Skoda

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

1B diamantova stribrna 687902
4K bezova capuccino 687903
9102 diamantova stribrna 687902
9153 seda anthracite 687904
9202 bezova capuccino 687903
9J seda anthracite 687904
L910 diamantova stribrna 687902
LF7T diamantova stribrna 687902
LF8H bezova capuccino 687903
LF8J seda anthracite 687904

Värikoodtiedon paikka

VW/Audi

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

L041 schwarz 687001
L902 grauweiss 687002
L90E alpinweiss 687003
LA7W    reflexsilber 687004
LB5N indigoblau 687005
LB7Z satinsilber 687006
LB9A      candyweiss 687007
LC5F bluegraphite 687008
LC6M brightgreen 687009
LC6P dragongreen 687010
LC9Z      black magic 687011
LD5D chagallblau 687012
LD6D pistazie 687013
LE7Y diamantsilber 687014
LN5Y windsorblau 687015
LP3G flashrot 687016
LW5Z jazzblue perl 687017
LY3D tornadorot 687018
LY7M alusilber met. 687019
LY7T kristallsilber 687020
LY7W silbersee met. 687021
LY9B brillantschwarz 687022
LY9C ibisweiss 687023

Värikoodtiedon paikka

Kuvatut värinäytteet eivät painoteknisistä 
syistä ole sitovia!

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Värisävy

5 frozen white 687301
5SP polarsilber 687302
7VTA frozen white 687301
946 polarsilber 687303
B3 diamond white 687304
FBP diamond white 687304
JHAC panther black 687305
KHAH luganoblau met. 687306
M2 polarsilber 687303
M2P polarsilber 687303
U polarsilber 687303

Alkuperäisvärisävyt

Edut
• 1-komponenttinen 2-kerrosmaali
• 2-kerroskäsittelyyn  
 (2-kerrosmaali ja kirkaslakka)
• Erinomainen värintoisto
• Erinomainen pinnan ulkonäkö
• Erittäin hyvin peittävä 
• Turvallinen tuote

Käyttötarkoitus
Täydelliseen, värisävyltään tarkasti oi-
keaan korjausmaalaukseen. OEM-al-
kuperäisvärisävyt autovalmistajan vas-
taavan värikoodin mukaan. Tee alustan 
valmistelevat työt ja levitä 2-kerrosmaali. 
Levitä sen päälle SprayMax 1K- tai kestä-
vämpi 2K-kirkaslakka.

2 - 3 suihkutus-
kertaa, kumpikin 

20 µm

Välihaihdutusaika:
5 min / 20 °C

15 min / 20 °C Päälle levitetään 
kirkaslakkaa
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Pintamaalit, muovimaalit Pintamaalit (Ready Mix) 

1K-muovimaalit

Struktuurispray

Käyttötarkoitus
Struktuurimaali, jolla voidaan helposti kor-
jata vaurioituneita auton muoviosia mm. 
puskureita. Saatavissa erilaisia struktuu-
rivaihtoehtoja.

Edut
• Valittavissa oleva struktuuri
• Helppo käyttää
• Kuivuu nopeasti
• Voidaan päällemaalata kaikilla  
 tavanomaisilla pintamaaleilla 
 mukaan lukien  
 1K-kaksikerrosmaalit tai  
 2K-pintamaalit

Tuotenro/väri 
jauhatusaste

680 012 
väritön 
keskikarkea

680 013 
väritön karkea

680 180
musta
keskikarkea

680 221
harmaa
keskikarkea

2 - 3 suihkutus-
kertaa, jokainen 

15 - 20 µm

Välihaihdutusaika:
1 - 5 min / 20 °C

24 h / 20 °C

1K DTP-muovimaali

Käyttötarkoitus
Erikoistuote muovipintojen nopeaan pin-
tamaalaukseen harmaan vakiosävyissä. 
Nopea käsittely, sillä käytettävissä suo-
raan muovipintaan, tartunta-ainetta ei tar-
vita lisäksi. Erinomainen lisä järjestelmäs-
sä saataviin struktuurispraymaaleihin. 

Edut
• Käytettävissä suoraan muoviin
• Saatavissa eniten käytetyissä 
 harmaan vakiosävyissä
• Erittäin hyvä tartunta
• Kuivuu nopeasti
• Päällemaalattavissa itsellään 

Tuotenro/väri

680 044 
tummanhar-
maa

680 045 
tumma-antra-
siitti

680 046 musta

2 - 3 suihkutus-
kertaa

Välihaihdutusaika:
5 - 10 min

Pölykuiva 
15 min / 20 °C

1K-vannespray

Käyttötarkoitus
Kestävä ja riittoisa vannespray uusiin ja 
käytettyihin vanteisiin.

Edut
• Helppo, nopea käyttää
• Kuivuu nopeasti
• Kestää kiveniskuja, maantiesuolaa  
 ja jarrupölyä

Tuotenro/väri

680 040  
hopea

2 - 3 suihkutus-
kertaa, jokainen 

15 - 20 µm

Välihaihdutusaika::
5 min / 20 °C

3 h / 20 °C

Käyttötarkoitus
Erikoistuote muovisen maalauskohteen 
optimaaliseen pintamaalaukseen muovin 
alkuperäisvärisävyssä. Pohjusta maalat-
tava pinta ehdottomasti ensin SprayMax 
1K-muovintartunta pohjamaalilla.

Edut
• Erinomainen elastisuus
• Tarkasti oikea värisävy
• Helppo käyttää
• Kuivuu nopeasti
• Erittäin hyvin peittävä
• Riittoisa ja hankauksenkestävä

2 - 3 suihkutus-
kertaa, jokainen 

10 - 15 µm

Välihaihdutusaika:
5 min / 20 °C

12 h / 20 °C
60 min / 50 °C
IR noin 7 min

BMW

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

hellgrau matt 680020
dunkelgrau matt 680021

Citroen

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

FXX noir 680145

Mercedes

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

7167 tiefdunkelgrau matt 680022

Peugeot

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

FTE gris 680170
FXT noir 680171
FZL gris ouragan 680144
FZL gris fonce 680150
HVV gris lion 680182

Renault

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

071 rouge pompier 680190
20509 noir 680154
205110 gris métal 680185
205152 noir grand brill 680210
20521 gris 680142
205229 gris alu. 680175
20523 gris 680143
20523 gris fonce v2 680213
205272 gris métal 680186
205301 pierre a fusil met. 680157
205302 dark métal 680187
205304 gris métal 680188
205318 anthrac. mét 680189
205338 chrome sat. 680196
20550 gris 680151
20588 gris métal 680184
612 gris 680139
619 gris 680140
642 gris 680141
KNG gris cassiopee 680155

pierre a fusil 680149
gris anthracite 680156
carbone moyen 680174

IR noin
 35 min / 50 °C
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Pintamaalit, ajoneuvot/moottoripyörät Pintamaalit RAL

1K-pintamaalit, ajoneuvot/moottoripyörät 

Käyttötarkoitus
Ajoneuvojen ja moottoripyörien korkea-
laatuiseen pintamaalaukseen ja paikka-
maalauksiin.

Edut
• Helppo käyttää
• Erittäin riittoisaa 
• Erinomainen peittokyky suuren  
 kiintoaineosuuden ansiosta
• Kuivuu nopeasti
• Erittäin hyvin levittyvä
• Erinomainen kiilto
• Erittäin hyvin kiillotettavissa

2 - 3 suihkutus-
kertaa, jokainen 

15 - 20 µm

Välihaihdutusaika:
1 - 5 min / 20 °C

3 h / 20 °C
30 min / 60°C
IR noin 7 min

DAF

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

0527076 gris chassis 680205

Mercedes

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

7350 novagrau 680107
9147 arktikweiss 680135
DB7350 novagrau 680207

Renault

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

00389 weiss 680120
01309 gelb kerax 680126
01708 rot premium 680124
01733 rot 680125
02606 schwarz 680127
03650 grau 680123
09350 blanc ekla 680218
389 blanc 680173

IVECO

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

IC105 oxydrouge 680136
IC194 blanc 680192
IC334 blanc 680138
IC444 grigio telai e 680209

Peugeot

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

EWP blanc 680172
vert cataphorese 680176
beige cataphorese 680183
gris cataphorese 680212

SCANIA

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

1346692 sub grey 95 680206
1366386 blanc 680191

VOLVO

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro

1030 graphite grey 680211
1042 seawolf blue 680208
1103 blanc 680194
1704 silver 680216
1707 black matt 680215
1717 grey 680214

1K-pintamaalit RAL

Käyttötarkoitus
Ajoneuvojen ja moottoripyörien korkea-
laatuiseen pintamaalaukseen ja paikka-
maalukseen.

Edut
• Helppo käyttää
• Erittäin riittoisaa 
• Erinomainen peittokyky suuren  
 kiintoaineosuuden ansiosta
• Kuivuu nopeasti
• Erittäin hyvin levittyvä
• Erinomainen kiilto
• Erittäin hyvin kiillotettavissa

2 - 3 suihkutus-
kertaa, jokainen 

15 - 20 µm

Välihaihdutusaika:
1 - 5 min / 20 °C

3 h / 20 °C
30 min / 60 °C
IR noin 7 min

RAL

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Kiiltoaste

RAL 3000 punainen 680116 kiiltävä
RAL 9005 syvänmusta 680101 kiiltävä
RAL 9005 syvänmusta 680102 silkinkiiltävä
RAL 9005 syvänmusta 680103 matta
RAL 9006 valkoinen alumiini 680115 kiiltävä
RAL 9010 puhtaanvalkoinen 680109 kiiltävä
RAL 9010 puhtaanvalkoinen 680110 silkinkiiltävä
RAL 9016 liikenteenvalkoinen 680114 kiiltävä

Laitoksien omat värit

Värikoodi Värisävyn nimitys Tuotenro Kiiltoaste

EDF bleu 680131 Électricité de France 

TP/DDE orange 680130
Direction Département de 
l’équipement
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Kirkaslakat ja häivytys -tuotteetKirkaslakat ja häivytys -tuotteet

Häivytyslakka

Häivytysohenne

Ajovalojen 2K-kirkaslakka

Käyttötarkoitus
2-komponenttinen kirkaslakka, joka muo-
dostaa ideaalisen suojaavan pinnan po-
lykarbonaattilasille, joka on esikäsitelty 
ajovalon käsittelyyn tarkoitetulla VO-poh-
jamaalilla. Täysin läpinäkuvä, UV- ja sään 
kestävä. Erinomainen suoja uusia vaurioi-
ta vastaan.

Edut
• Käytetään ajovalojen  
 VO-pohjamaalin kanssa  
 (tuotenumero. 684 098, sivulla 13)  
 sopivaksi
• Eristää korjatun pinnan
• Erinomainen suoja uusia  
 vaurioita vastaan
• Palauttaa lasin kiillon
• Saatavissa myös settinä (684 099)  
 tai korjaussettinä (680 485)

Tuotenro/väri

684 066
kirkas

2 suihkutuskertaa Välihaihdutusaika: 
2 min

IR 25-30 min Käyttöaika:
14 h / 20 °C

Käyttötarkoitus
Häivytyslakka on 1K- ja 2K-kirkaslakkojen 
sekä 2K-pintamaalien viereisten käsittely-
alueiden yhtymäkohtien häivytykseen tar-
koitettu erikoistuote, jolla saadaan erityi-
sen hyvät tulokset.

Edut
• Käsiteltyjen alueiden reunojen  
 häivyttäminen
• Häivyttää tehokkaasti sumurajat
• Ei muuta maalin värisävyä
• Kuivuu kiiltäväksi
• Ei tarvitse kiillottaa, tuottaa siten  
 erittäin hyvät viimeistelytulokset
• Ihanteellinen korjausmaalauksessa 
 ja paikkakorjauksissa

Käyttötarkoitus
Häivytysohenne on 1K- ja 2K-kirkaslak-
kojen sekä 2K-pintamaalien viereisten 
käsittelyalueiden yhtymäkohtien häivy-
tykseen tarkoitettu erikoistuote, jolla saa-
daan erinomaiset tulokset.

Edut
• Käsiteltyjen alueiden reunojen  
 häivyttäminen
• Häivyttää tehokkaasti sumurajat
• Ei muuta maalin värisävyä
• Kuivuu mattapinnaksi, täytyy  
 kiillottaa
• Erityisesti kiillotukseen
• Kiillotettavissa ääriviivattomaksi
• Ihanteellinen maalityön korjaukseen  
 ja paikkakorjaukseen

Tuotenro/väri

680 093
väritön

Tuotenro/väri

680 092
väritön

2 - 3 hyvin ohutta 
suihkutuskertaa

12 h / 20 °C
IR noin 15 min

2 - 3 hyvin ohutta 
suihkutuskertaa

12 h / 20 °C
IR noin 15 min

250 ml

1K-kirkaslakka

2K-Rapid-kirkaslakka

2K-kirkaslakka

Käyttötarkoitus
1-komponenttinen kirkaslakka, joka on 
tarkoitettu korjausmaalausten ja uuden 
maalipinnan lakkaamiseen. Kestävä pin-
noite.

Edut
• Helppo käyttää
• Kuivuu nopeasti
• Korkea kiiltoaste  
 (tuotenumero: 680 051)
• Ei muuta maalin värisävyä
• Hyvät säänkesto-ominaisuudet
• Erittäin hyvin levittyvä
• Erittäin hyvin kiillotettavissa

Tuotenro/väri

680 050
matta
10+/-2 kiiltoyksikköä 
85° mittauskulmassa

680 051 
kiiltävä
78+/-4 kiiltoyksikköä 
20° mittauskulmassa

Käyttötarkoitus
2-komponenttinen kirkaslakka, jolla on 
erittäin hyvät kemikaalin-, bensiinin- sekä 
säänkesto-ominaisuudet. On tarkoitettu 
autojen ja moottoripyörien korjausmaa-
lattujen pintojen ja uusien maalipintojen 
lakkaamiseen. Lakkaus on kestävä ja kor-
kealaatuinen.

Edut
• Maksimaaliset hankauksen-  
 naarmuuntumisenkesto- 
 ominaisuudet
• Erittäin sileäksi levittyvä
• Kiilto, joka ei himmene
• Erittäin hyvin kiillotettavissa
• Ei muuta maalin värisävyä
• Kestää erinomaisesti
• Kestää korkeampia  
 ympäristön lämpötiloja
• Ideaalinen suurille pinnoille

Käyttötarkoitus
2-komponenttinen kirkaslakka, joka kui-
vuu erittäin nopeasti ja jolla on erittäin 
hyvät kemikaalin-, bensiinin- ja säänkes-
to-ominaisuudet. On tarkoitettu autojen ja 
moottoripyörien korjausmaalattujen pin-
tojen ja uusien maalipintojen lakkaami-
seen. Lakkaus on kestävä ja korkealaatui-
nen. Pienten osien paikkamaalaamiseen.

Edut
• Kuivuu nopeasti
• Erittäin sileäksi levittyvä
• Kiilto, joka ei himmene
• Maksimaaliset hankauksen-  
 naarmuuntumisenkesto- 
 ominaisuudet
• Ei muuta maalin värisävyä
• Kestää erinomaisesti
• Erittäin hyvin kiillotettavissa
• Kestää alhaisempia  
 ympäristön lämpötiloja
• Sopii erityisen hyvin pienten  
 osien paikkamaalaamiseen

Tuotenro/väri

684 064
kiiltävä
90+/-4 kiiltoyksikköä 
20° mittauskulmassa

Tuotenro/väri

680 065
matta 
16+/-2 kiiltoyksikköä 
85° mittauskulmassa

680 067
puolikiiltävä
36+/-2 kiiltoyksikköä 
60° mittauskulmassa

680 061
kiiltävä
88+/-4 kiiltoyksikköä 
20° mittauskulmassa

1 - 2 suihkutus-
kertaa

jokainen 30 µm

Välihaihdutusaika: 
10 - 15 min / 

20 °C

12 h / 20 °C
40 min / 60 °C

Käyttöaika:
48 h / 20 °C

2 suihkutuskertaa 
jokainen 15 - 

20 µm

Välihaihdutusaika::
5 min / 20 °C

60 min / 20 °C
30 min / 60°C
IR noin 15 min

Käyttöaika:
14 h / 20 °C

1 - 3 suihkutus-
kertaa 

jokainen  
10 - 15 µm

Välihaihdutusaika: 
5 - 10 min / 20 °C

12 h / 20 °C
60 min / 60 °C
IR noin 7 min

250 ml

parannettu

koostumus
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Tarvikkeet Tarvikkeet

Kahva

Suutinsarja / laatikko

Käyttötarkoitus
Kahva spraymaalipurkeille helpottamaan 
maalaustyötä SprayMax-purkeilla tai 
muilla spraymaalipurkkituotteilla. Kahvan 
avulla voidaan maalata hankalia maalaus-
paikkoja, kuten esimerkiksi oven kynnys.

Edut
• Helppokäyttöinen, jolloin työ  
 helpottuu
• Parantaa maalaustyön tarkkuutta
• Ei vaikuta heikentävästi  
 ruiskutuskuvioon
• Verrattavissa maalaamiseen  
 maaliruiskulla

Käyttötarkoitus
Suutinta käytetään erilaisissa SprayMax-tuotteissa ja sen tarkoituksena on opti-
moida maaliviuhka työstettävään pintaan nähden.
Suuttimella voidaan portaattomasti muuttaa suihkutussuuntaa (vaakasuoraan – 
pystysuoraan) sekä myös maaliviuhkan leveyttä, pienestä suureen.
Suutin sopii vain SprayMax-järjestelmään, ei muihin spraypurkkeihin.

Suutinta voidaan käyttää useaan kertaan. Puhdistukseen on suositeltavaa käyttää 
SprayMax-ruiskunpuhdistusainetta.

Tuotenro / 
myyntiyksikkö

746 204  
Suutinsarja 

Myyntiyksikkö 
= 6 kpl 

746 205  
Suutinlaatikko  

Myyntiyksikkö 
= 150 kpl

Tuotenro

746 200  
irrallinen

746 202
pussissa

Suutinsarja

Käyttötarkoitus
Suutinta käytetään erilaisissa SprayMax-tuotteissa ja sen tarkoituksena on opti-
moida maaliviuhka työstettävään pintaan nähden.
Suuttimella voidaan portaattomasti muuttaa suihkutussuuntaa (vaakasuoraan – 
pystysuoraan) sekä myös maaliviuhkan leveyttä, pienestä suureen.
Suutin sopii vain SprayMax-järjestelmään, ei muihin spraypurkkeihin.

Suutinta voidaan käyttää useaan kertaan. Puhdistukseen on suositeltavaa käyttää 
SprayMax-ruiskunpuhdistusainetta.

Tuotenro / 
myyntiyksikkö

746 211  
Suutinsarja 

Myyntiyksikkö 
= 6 kpl 

SprayMax-laukku

Ajovalojen käsittelylaukku

3 järjestelmän tuotetta ja hiomapaperi

Ajovalojen 1K-pohjamaali, tuotenro: 684 098
Ajovalojen 2K-kirkaslakka, tuotenro: 684 066
Rasvanpoistospray vesiperustaisille automaaleille, tuotenro: 680 094

+ hiomakivi 
+ tarvittavat hiomavälineet
+ käyttöesite 

Tuotenro / 
myyntiyksikkö

680 485

Ajovalojen käsittelysarja

Tuotenro: Nimitys Käyttö / tarkoitus

684 098 SprayMax ajovalojen 1K-pohjamaali • Esikäsittely / alusta
684 066 SprayMax ajovalojen 2K-kirkaslakka • Lakkapinta ja suojaus

 

Tuotenro: 684 099
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Tuotevalikoima Tuotevalikoima

Käyttöohjeet (katso tuoteseloste)

SprayMax-valikoima

Pyyhitään pois 
puhtaalla, kuivalla 
kuitukankaalla

1 kevyt suihkutus-
kerta

1 suihkutuskerta 
noin 1 - 2 µm

Haihdutusaika: 2-3 min
Päällemaalattavissa: 
10 min / 20 °C

10 min / 20 °C
5 min / 60°C
IR: 3 min

2 - 3 suihkutus-
kertaa 
jokainen 10 - 15 µm

Haihdutusaika: 3-5min
Päällemaalattavissa: 
10 - 15 min / 20 °C

15 - 60 min / 20 °C
IR: 7 min (lyhytaal-
toinen)

P400 - P500
P800

Pyyhitään pois 
puhtaalla, kuivalla 
kuitukankaalla

1 kevyt suihkutus-
kerta

2 suihkutuskertaa, 
kumpikin 165 µm

Haihdutusaika: 
20 min

Hiottavissa:
5 h / 20 °C tai
30 min / 60 °C

P180 - 500

•

Maalaustyön valmistelu

Silikonin- ja rasvanpoistoaine, 680 090

Rasvanpoistoaine vesiperustaisille automaaleille, 680 094

Muovitartunta pohjamaali, 680 009

Maaliruiskun puhdistusaine, 680 095

Pohjamaalit/täyttävät pohjamaalit

1K-ruosteenestopohjamaali, 680 001

Kitit

2K PE-ruiskukitti, 684 026

Hiontapohjamaalit
2-3 suihkutuskertaa, 
kumpikin 20 µm

2 - 3 suihkutusker-
taa, kumpikin 20 µm

Haihdutusaika: 5-10min
Päällemaalattavissa: 
10 - 25 min / 20 °C

3 - 4 h / 20 °C, 
IR: 25 min

1 kevyt suihkutus-
kerta

•
1K-Akryylihiontapohjamaali, 680 280*

2K-akryyli-hiontapohjamaali, 680 036*

Kontrollijauhe, 680 100

Haihdutusaika: 5min
Päällemaalattavissa: 
10 - 15 min / 20 °C

hiottavissa 1 minuu-
tin kuluttua

15 min / 20 °C 
IR: 3 min

P400 - P500
P800

P600 - P1000
P800 - P1200

P400 - P1000

24 h / 20 °C

•

•

•
•

Suihkutuskerrat Välihaihdutusaika Kuivaus Hionta Käyttöaika Puhdistus

Suihkuta venttiili tyhjäksiRavista 2 min

Aktivoi 2K

Käyttöohjeet (katso tuoteseloste)

SprayMax-valikoima

1 - 3 suihkutus-
kertaa 
jokainen 10 - 15 µm

Haihdutusaika: 
5 - 10 min / 20 °C

12 h / 20 °C
60 min / 60 °C
IR noin 7 min

1 - 2 suihkutus-
kertaa
jokainen 30 µm

2 - 3 hyvin ohutta 
suihkutuskertaa

12 h / 20 °C
IR noin 15 min

2 suihkutuskertaa 
jokainen 15 - 20 µm

•
•

Kirkaslakat ja häivytys -tuotteet

1K-kirkaslakka, 680 050*

2K-kirkaslakka, 680 061* 

2K-nopea-kirkaslakka, 680 064

Häivytyslakka, 680 092

Haihdutusaika: 
10 - 15 min / 20 °C

Haihdutusaika:
5 min / 20°C

60 min / 20 °C
30 min / 60°C
IR noin 15 min

12 h / 20 °C
40 min / 60 °C

48 h / 20 °C

14 h / 20 °C

•

Suihkuta venttiili tyhjäksiRavista 2 min
Käyttöohjeet koskevat kaikkia tuotteita Käyttöohjeet koskevat kaikkia tuotteita

2 - 3 hyvin ohutta 
suihkutuskertaa

12 h / 20 °C
IR noin 15 minHäivytysohenne, 680 093

2 - 3 suihkutusker-
taa, jokainen  
10 - 15 µm

Haihdutusaika:
5 min / 20°C

12 h / 20 °C
60 min / 50 °C
IR noin 7 min

2 - 3 suihkutusker-
taa, kumpikin 20 µm

Haihdutusaika:
5 min / 20°C

15 min / 20 °C

Pintamaalit

1K-muovimaali, 680 020*

1K-alkuperäisvärisävy, 687 001* •

Suihkutuskerrat Välihaihdutusaika Kuivaus Hionta Käyttöaika PuhdistusAktivoi 2K

1,5 suihkutuskertaa 
10 µm

Haihdutusaika: 
30 min / 20 °CAjovalojen VO-pohjamaali, 684 098

P180/P240/P320/
P400/P500/P800
P2000-4000

2 suihkutuskertaa Haihdutusaika:
2 min 

IR 25-30 min

•Ajovalojen 2K-kirkaslakka, 684 066
14 h / 20 °C

2 suihkutuskertaa, 
kumpikin 40 - 45 µm

Haihdutusaika: 
5 min

30 min / 20° P400 - P500

1K-ruiskukitti, 680 016 •

1 - 3 suihkutusker-
taa, kumpikin 15 µm

Haihdutusaika:  3 
- 5 min

IR: 7 min

2 suihkutuskertaa,  
15 µm (paksuus 
kuivana 30 µm)

Haihdutusaika:  
3 min

6 min / 20 °C
IR: 5 - 8 min

2 - 3 suihkutus-
kertaa 
jokainen 30 µm

Haihdutusaika: 5-10min
Päällemaalattavissa: 
15 min - 12 h / 20 °C

12 h / 20 °C
30 min / 60 °C
IR: 30 min

4 päivää / 20 °C

2 - 3 suihkutus-
kertaa 
jokainen noin 33 µm

Haihdutusaika:  5-10min
Päällemaalattavissa: 
20 min / 20 °C

30 min / 20 °C
15 min / 60°C

30 h / 20 °C

1 - 3 suihkutus-
kertaa

IR: 2 min / 50°

P400 - P500

P400 - P500
P800 - P1200•

•
•

1K-ruosteenestopohjamaali, täyttävä, 680 271*

1K nopea epoksipohjamaali, 680 299

2K-nopea hiontapohjamaali, täyttävä, 680 031*

2K-epoksipohjamaali, 680 032*

Haihdutusaika: 
5 – 10

P400 - P500

P500/P800

8 h / 20 °C

•
•

•
•2K-DTM-pohjamaali, 684 260*

1 - 2 suihkutus-
kertaa 
10-15 µm

Haihdutusaika:  
5 min

10 min / 20°
25 min / 20°•2K-happopohjamaali, 680 029*

96 h / 20 °C

2 - 3 suihkutusker-
taa, jokainen  
15 - 20 µm

Haihdutusaika:
1 - 5 min / 20 °C

24 h / 20 °C

Struktuurispray, 680 012* •

2 - 3 suihkutus-
kertaa

Välihaihdutusaika 
5-10 min

Pölykuiva:
15 min / 20 °C
IR noin 35 min / 50 °C

1K DTP-muovimaali, 680 044* •

* muut tuotevaihtoehdot/värit/tuotenumerot, katso tuotekuvauksia!

2 - 3 suihkutusker-
taa, jokainen  
15 - 20 µm

1K-pintamaalit, ajoneuvot/moottoripyörät, 680 107*
Haihdutusaika:
1 - 5 min / 20 °C

3 h / 20 °C
30 min / 60 °C
IR noin 7 min

2 - 3 suihkutusker-
taa, jokainen  
15 - 20 µm

Haihdutusaika:
1 - 5 min / 20 °C

3 h / 20 °C
30 min / 60 °C
IR noin 7 min

1K-pintamaalit RAL, 680 101*

2 - 3 suihkutusker-
taa, jokainen  
15 - 20 µm

Haihdutusaika:
5 min / 20 °C

3 h / 20 °C

1K-vannespray, 680 040

sivu 38 sivu 39
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