
Maalauskammion
suojaus



Kuorittavat pinnoitteet
Liuotinpohjaiset suojapinnoitteet

Liuotinpohjainen, puolikirkas tilapäinen
pinnoite. Käytetään kaikille koville pinnoille.
Soveltuu hyvin myös lasille, valaisimille ja
muille pinnoille, jotka vaativat hyvää näky-
vyyttä. Kuivuttuaan kestää liuottimia. Tämä
kuorittava pinnoite tarjoaa siistin menetel-
män maalaustilojen pintojen huoltoon. Ke-
rää ylimääräisen maalin ja on helposti sekä
nopeasti kuorittavissa tai painepesulla.

Propeel CL
Valkoinen, valoa heijastava, liuotinpohjai-
nen tilapäinen pinnoite. Levitetään sileälle,
puhtaalle ja kovalle pinnalle maalaus-
kammiossa. Helpottaa huoltamista ja
parantaa työtulosta. Kuivunut kalvo kerää
ylimääräisen maalin ja on helposti sekä
nopeasti poistettavissa kuorimalla tai
painepesulla. Esille tullut puhdas pinta
päällystetään uudelleen.

Propeel

Väri

Kuivumisaika

Levitystapa

Peittävyys

Käyttöaika

Pakkaus

Koodi

valkoinen

30-40 min

ruisku

2-3 m² / litra

max. 3 kk

5 L, saatavana myös 25 L

G-G4602-5

Väri

Kuivumisaika

Levitystapa

Peittävyys

Käyttöaika

Pakkaus

Koodi

puolikirkas

30-40 min

ruisku

2-3 m² / litra

max. 3 kk

5 L, saatavana myös 25 L

G-G4604-5



Vesipohjaiset suojapinnoitteet

Vesipohjainen, kirkas tilapäinen pinnoite.
Käytetään kaikille koville pinnoille. Soveltuu
hyvin myös lasille, valaisimille ja muille
pinnoille, jotka vaativat hyvää näkyvyyttä.
Tämä kuorittava pinnoite tarjoaa siistin
menetelmän maalaustilojen pintojen
huoltoon. Kerää ylimääräisen maalin ja on
helposti ja nopeasti poistettavissa kuori-
malla tai painepesulla.

Aquapeel TS
Valkoinen, vesipohjainen tilapäinen pinnoi-
te. Levitetään sileälle, puhtaalle ja kovalle
pinnalle maalauskammiossa. Helpottaa
huoltamista ja parantaa työtulosta. Kuivu-
nut kalvo kerää ylimääräisen maalin ja on
helposti poistettavissa kuorimalla tai
painepesulla. Esille tullut puhdas pinta
päällystetään uudelleen.

Aquapeel

Pintojen suojaus
Tahmea suojapinnoite

Vesipohjainen, läpikuultamaton, tahmea
suojapinnoite suunniteltu maalauskam-
mioiden pinnoille. Pinnoite ei kuivu täysin,
vaan jää tahmeaksi. Kerää ylimääräisen
maalin. Kerää myös erittäin tehokkaasti
ilmasta maalauspinnoille haitallisia pöly- ja
likapartikkeleita. Likainen kerros on
helposti ja nopeasti pestävissä pois
vedellä.

Tacky Booth Coating

Väri

Kuivumisaika

Levitystapa

Peittävyys

Käyttöaika

Pakkaus

Koodi

valkoinen

2-3 tuntia

ruisku, sivellin, tela

5 m² / litra

max. 3 kk

5 L, saatavana myös 25 L

G-A4605-5

Väri

Kuivumisaika

Levitystapa

Peittävyys

Käyttöaika

Pakkaus

Koodi

kirkas

2-3 tuntia

tela, sivellin

5 m² / litra

max. 3 kk

5 L, saatavana myös 25 L

G-D4608-5

Väri

Kuivumisaika

Levitystapa

Peittävyys

Käyttöaika

Pakkaus

Koodi

läpikuultamaton

jää tahmeaksi

ruisku, tela, sivellin

8-10 m² / litra

2-4 viikkoa

5 L, saatavana myös 25 L

G-A4512-5



on osa kansainvälistä OrapiOrapi Nordic Oy Ab
-konsernia. Orapi kehittää, valmistaa ja markkinoi korkea-
luokkaisia tuotteita teollisuuden kunnossapitoon ja tuotan-
toon, siivoukseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon. Lisäksi
Orapi on merkittävä elintarviketeollisuuden kunnossapito-
tuotteiden valmistaja.

-Yhtiön pääkonttori sekä tutkimus- ja tuotekehitys
osasto sijaitsevat Lyonissa, Ranskassa. Tuotteiden valmistus
on myös keskitetty Ranskaan, mutta tuotantoa on lisäksi
Englannissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa, Malesiassa ja
Kanadassa.

Oma tuotekehitys, laadunvalvonta ja tuotanto
takaavat korkealuokkaiset tuotteet. Tästä on osoituksena
mm. ISO 9001:2000 ja ISO 14001 laatujärjestelmät, sekä
lukuisat hyväksynnät esim. auto-, laiva-, lentokone-,
avaruus- ja elektroniikkateollisuudessa.

Henkilökunnan jatkuva koulutus, innovatiiviset
tuotteet sekä henkilökohtainen myyntityö ovat tärkeimmät
syyt yrityksen vahvaan asemaan Suomen markkinoilla.

ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA

PUH. (0 9 894 6430+358 )

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET

WWW.ORAPINORDIC.NET


