PINJA COLOR PLUS

Skydd med längre underhållsintervall
Pinja Color Plus är en vattenburen lasyr som har
utvecklats för industriell användning. Lasyren har
hög torrhalt med underhållsintervall upp till 10 år.
Med Super color nyansering erhålles kulörer med
djup och lång hållbarhet.

• Dubbelt så långt underhållsintervall jämfört
med tunnfilmslasyr.
• UV- och väderbeständighet på en ny, högre
nivå.
• Skyddar trä mot fukt och sprickbildning.
• Kan appliceras på en rad träsubstrat; sågat,
hyvlat, impregnerat och värmebehandlat trä.

SUPER COLOR
TEKNOLOGI!

PINJA COLOR PLUS

Skydd med längre underhållsintervall

LÅNG LIVSLÄNGD I KOMBINATION MED EFFEKTFULLA KULÖRER
Pinja Color Plus ger en sammetslen yta som skyddar och bevarar trä mot fukt, solljus ytmögel och smuts.
Lasyren bildar en elastisk film med låg vattenabsorption, minskar fuktsprickor och nedbrytningen av träfiber.
De viktigaste egenskaperna som har förbättrats är bland annat UV-skyddet, mindre vattenpermeabilitet
samt kulörbeständighet.
Pinja Color Plus finns i två olika brytbaser; EPP (färglös) samt OPL. OPL-basen innehåller gula och röda
transparenta oxidpigment som ger ett bättre UV-skydd och därmed ett längre underhållsintervall. OPL-bas
tillsammans med AVATINT-pastor används till 10 intensiva kulörer i Super Color färgkartan.

TEKNISKINFORMATION
Produkt- 		
beskrivning		

En vattenburen, akrylat-baserad 		
halvtransparent trälasyr.

Produktkoder		

75V-serien
EPP 75V 6305 (färglös) och
OPL 75V 6307 (Super Color)

			
			

UNDERHÅLLSINTERVALL (ÅR)
12
10
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Kulörer 		

Tikkurilas Super Colors färgkarta
6
			
har 10 nyanser. Andra kulörer är
			tillgängliga baserat på Valtti-		
4
			kulörkort.

Brytsystem		

Avatint

Glans 		 Halvmatt
Förpackningar

2
0

Traditionell lasyr

20 l och 3 l

Primer 		Pinja Wood Stain
Applicering		

Industriella produktionslinor

VOC-värde 		

20 g/l

Pinja Color Plus
(nyanserad med
Super Color
pigment)

Underhållsintervall är en grov uppskattning, eftersom det beror på konstruktionens strukturella egenskaper, den geografiska placeringen och orienteringen av objeketet.

Mer detaljerade instruktioner och produktbeskrivningar tillhandahålls av
Tikkurilas försäljningspersonal.

Tikkurila Sverige AB
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Telefon +46 (0) 8 775 6000
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