kalustemaali

Puu- ja metallipinnat
sisällä ja ulkona

Ratkaisu kaikkeen kalustemaalaukseen
Futura Aqua on uuden ajan vesiohenteinen kalustemaalisarja, jonka tuotteet ovat
poikkeuksellisen monikäyttöisiä. Alkydimaalien ominaisuudet kuten hyvä maalatta
vuus, kovuus ja kestävyys ovat saatavilla nyt modernissa, käyttäjä- ja ympäristöys
tävällisessä muodossa. Futura Aqua kalustemaaleilla on myös erinomainen sään ja
UV-kesto, jotka pidentävät kiillon ja värin säilyvyyttä.
Futura Aqua kalustemaalit soveltuvat maalattaviksi kaikille pohjamaalatuille ja aiem
min alkydimaaleilla maalatuille puu-, metalli- sekä rakennuslevypinnoille. Maalatta
vuus on helppoa niin sivellin- kuin ruiskulevityksessäkin. Maalin pinta tasoittuu hyvin
myös pystypinnoilla. Helppoutta lisää sekin etteivät Futura Aqua maalit valu.

Sisämaalauksessa Futura Aqua -tuotteille soveltuvia maalauskohteita ovat kaikki irto- ja
kiintokalusteet: huonekalut, ovet, kaapistot, ikkunanpuitteet, listat, porraskaiteet, puupa
neelipinnat, putkistot ja lämpöpatterit.
Ulkomaalauksessa Futura Aqua 80 ja 40 soveltuvat mm. pohjamaalattujen ikkunanpuit
teiden, ovien, ulkokalusteiden, parvekekaiteiden ja aitarakenteiden maalaamiseen.
Futura Aqua -sarjassa on kolme kiiltoastetta: 20 puolihimmeä, 40 puolikiiltävä ja 80 kiil
tävä sekä monikäyttöinen tartuntapohjamaali Futura Aqua 3. Futura Aqua kalustemaalit
ovat sävytettävissä sisämaalaus-värikartan kaikkiin sävyihin. Puolihimmeää Futura Aqua 20
maalia saa myös listavalkoisena valmissävynä (NCS S 0502-Y).

FUTURA AQUA 80
Kiiltävä kalustemaali. Vesiohenteinen uretaani-alkydipohjainen pinta
maali irto- ja kiinto-kalusteille. Loistavan kiiltävä ja kestävä pinta sisälle
ja ulos. Kiiltoryhmä: 2 (kiiltävä). Pakkaus-koot: 0,45 l, 0,9 l ja 2,7 l. Väri:
Perusmaalit 1 ja 3, sävytettävissä sisämaalaus-värikartan sävyihin.

FUTURA AQUA 40
Puolikiiltävä kalustemaali. Vesiohenteinen uretaani-alkydipohjainen pin
tamaali irto- ja kiintokalusteille. Mainio yleismaali kaikkeen kalustemaala
ukseen sisällä ja vaaleina sävyinä myös ulkona, esim. ikkunapuitteisiin.
Kiiltoryhmä: 3 (puolikiiltävä). Pakkauskoot: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l. Väri:
Perusmaalit 1 ja 3, sävytettävissä sisämaalaus-värikartan sävyihin.

FUTURA AQUA 20
Puolihimmeä kalustemaali. Vesiohenteinen uretaani-alkydipohjainen pin
tamaali sisäkäyttöön irto- ja kiintokalusteille. Kaunis, rauhallinen puolihim
meä pinta esim. kalusteisiin ja seinäpaneeleihin. Kiiltoryhmä: 4 (puolihim
meä). Pakkauskoot: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l. Väri: Perusmaalit 1 ja 3 sekä
valmissävy listavalkoinen (NCS S 0502-Y), sävytettävissä sisämaalausvärikartan sävyihin.

FUTURA AQUA 3
Tartuntapohjamaali. Vesiohenteinen alkydipohjainen tartuntapohjamaali
puu- ja galvanoiduille metallipinnoille sisällä sekä puupinnoille ulkona.
Muodostaa tarttuvan ja pitävän pinnan pintamaalille. Kiiltoryhmä: 6 (täys
himmeä). Pakkauskoot: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l. Väri: Valkoinen ja perus
maali 3, sävytettävissä sisämaalaus-värikartan sävyihin.
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Väriä kaikille pinnoille
Teknos on vuonna 1948 perustettu suomalainen
perheyritys, joka on tänä päivänä yksi Pohjois
maiden suurimmista maalinvalmistajista. Teknoksen monipuolisessa tuotevalikoimassa on maa
leja ja pinnoitustuotteita puulle, kiviainespinnalle,
metallille, sisään ja ulos.
Teknoksen rakennus- ja teollisuusmaaleilla on
vahva markkina-asema ja laaja jakeluverkosto
Pohjoismaiden lisäksi myös useissa Euroopan
maissa sekä Venäjällä.
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Sopii ammattilaiselle,
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