Uusi maailma
kaikille maalareille
Yhteensopiva saumaja värijärjestelmä

SAUMAUKSEN JA TIIVISTYKSEN UUSI SUKUPOLVI

Smart help
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Acryl Power
Seal

Flex’N’Paint

Light Filler+

Acryl Deco

Acryl Deco
Surface+

Acryl Deco
Express

Bostik tekee jatkuvasti pintamaalaustestejä eri saumamassoillamme ja
värijärjestelmillämme. Kokemuksestamme on tehty yhteenveto seuraavaan
taulukkoon. Tee aina koemaalaus, jos olet epävarma lopputuloksesta tai
vaihtaessasi värijärjestelmää tai tuotteen valmistajaa. Maalatulle pinnalle
voi ilmestyä halkeilua, jos alustan liikkuminen ylittää saumamassan tai
maalin murtolujuuskeston.

VÄRIJÄRJESTELMÄ
Vesiohenteinen dispersio
Akrylaattimaali

Alkydiöljymaali (liuotinohenteinen)

Tee koemaalaus

Pellavaöljymaali

Tee koemaalaus
Tee koemaalaus

Remonttimaali + Remonttipohjamaali

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Tee koemaalaus

Bostik OY
Strandbadsvägen 22,
251 09, Helsingborg, Sweden
An Arkema company
www.bostik.fi

Tuotenro. 1249/1801

Alkydiöljymaali (vesiohenteinen)
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LÄPIVÄRJÄYTYMINEN JA
LEVIÄMINEN
Värivirheitä ja tummia pilkkuja päällemaalatussa pinnassa kutsutaan läpivärjäytymiseksi. Läpivärjäytymisen korjaaminen jälkikäteen voi olla sekä aikaa että
materiaaleja vievää. Ongelma ilmenee
ennen kaikkea akryylipohjaisissa saumaja tiivistysaineissa, jotka eivät ole maalin
kanssa yhteensopivia.
Bostik Acryl Deco Surface+ hyödyntää
SPO-teknologiaa, se on kehitetty estämään värin ja sauman materiaalien leviämistä, mikä takaa laadukkaan työn jäljen.
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• Halkeilematon pinta!
• Lyhyempi aika saumauksen ja päällemaalauksen
välillä!
• Paras mahdollinen tarttuvuus maalin ja saumapinnan välillä!
• Minimaalinen läpivärjäytymisen, likaantumisen ja maalatun
pinnan värimuutosten riski!

SPO on lyhenne sanoista “Sealant Paint Optimization”. Tuotteet, joissa on SPO-logo, tarjoavat parhaan mahdollisen yhteensopivuuden maalien kanssa, johtuen ainutlaatuisen kemiallisen kaavan ansiosta huolella valituilla ainesosilla, korkean teknologian valmistuksella ja innovaatiolla. Bostik European Application Center on vahvistanut lopullisen tuloksen.

PREMIUM MAALARINSAUMA
ACRYL DECO EXPRESS

ACRYL DECO SURFACE+

ACRYL DECO

Halkeilematon, vesiohenteinen maalarinsaumamassa useille maalityypeille.

Perinteinen maalarinakryyli sisätiloihin

Välittömästi päällemaalattava, Bostikin
SPO-teknologiaa
hyödyntävä
maalarinakryyli.
Päällemaalattavissa
useimmilla maalityypeillä ilman värin
pirstoutumisriskiä kapeissa saumoissa. Käytetään sisämaalaustöissä katon/seinän, ikkunoiden/ovien ympärillä, halkeamissa ja muissa tiivistykseen
käytettävissä saumoissa tavanomaisissa rakennusmateriaaleissa. Kestää jopa
10% sauman liikkeet.

Korkealaatuinen, Bostikin SPO-teknologiaa hyödyntävä maalarinakryyli.
Päällemaalattavissa useimmilla maalityypeillä ilman värin pirstoutumisriskiä
24 tunnin kuivumisen jälkeen. Maalatusta pinnasta tulee sileä, pirstoutumaton, läpivärjäytymätön ja värivirheetön.
Tämä koskee myös mattasävyjä ja pohjamaaleja. Käytetään sisätiloissa. Kestää
jopa 10% sauman liikkeet.

Bostik Flex’N’ Paint ja SPO-teknologia on on yhteensopiva maalin kuiva-aineiden kanssa, mikä
tuottaa lyhyen kovettumisprosessin.
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FLEX’N’PAINT
ja

kutistumaton

Päällemaalattava, kutistumaton ja
joustava SMP-rakennussaumamassa

Kutistumaton ja hiottava, Bostik
SPO-teknologiaa hyödyntävä kevyttasoite, joka ei uppoa. Säröjen ja halkeamien tasoitukseen sisätiloissa kiinteissä
materiaaleissa, kuten puu, metalli, sementti, kipsi ja tiili. Päällemaalattavissa
useimmilla maalityypeillä. Vesiliukoiset
maalit / dispersiomaalit – yleensä 15 –
20 minuutin kuluessa. Rajallinen murtolujuuskesto.

Joustava ja kutistumaton MS-pohjainen tiivistys- ja saumamassa sisäja ulkokäyttöön. Perustuu Bostikin
SPO-teknologiaan. Tuottaa pysyvästi
joustavan sauman. Käytetään liitossaumoissa ja erilaisten rakenneosien
välissä tai säänkestävää saumaa vaativissa tiivistyksissä. Päällemaalattavissa
useilla erilaisilla maalityypeillä ilman
pirstoutumisriskiä. Kestää jopa 25%
sauman liikkeet.
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ACRYL POWER SEAL

KUPLIMINEN JA
MAALIN VALUMINEN
Saumatuotteet ja ennen kaikkea silikonisaumamassat, jotka eivät ole päällemaalattavissa, on
tavallinen ongelma. Saumojen päällemaalaustulokset ovat yleensä yllättäviä maalinvalmistajien
muuttaessa maalien koostumuksia. Kupliminen
ja maalin valuminen ovat tavallisia ongelmia.
Bostik Flex‘N‘ Paint ja SPO-teknologia on
all-in-one-saumamassa, joka korvaa perinteiset
silikonisaumamassat ja jonka päällemaalattavuus on erinomainen.

Vesiohenteinen, hiottava maalarinakryyli puun, betonin, kiven ja kipsilevyjen halkeamien tiivistykseen. Kuivunut
sauma muodostaa kovan ja maalattavan pinnan. Sopii päällemaalattattavaksi täyskiiltävillä maaleilla. Kestää jopa n.
8% sauman liikkeet.

TUOTENRO.

Päällemaalattava
kevyttasoite

Värinkovettumisen viivästyminen sauman pintaan tapahtuu pääasiallisesti synteettisiä maaleja käytettäessä ja sen aiheuttaa tiivistysmassan ja maalin kuiva-aineiden välinen reaktio.
Tahmea pintaväri vetää puoleensa pölyä ja likaa.

CLASSIC

Heti päällemaalattava, halkeilematon
vesiliukoinen maalarinsaumamassa.

LIGHT FILLER+

VIIVÄSTYNYT MAALIN KOVETTUMINEN - LIAN TARTTUVUUS

Bostik Acryl Deco Express ja SPO-teknologia
sallivat märkää märälle -maalauksen, jonka ansiosta saumaus ja maalaus voidaan tehdä samalla kerralla. Maalarin ei enää tarvitse odottaa seuraavaan päivään päästäkseen jatkamaan töitä.

Bostik Acryl Deco Surface+ ja SPO-teknologia
on kehitetty monilla eri maaleilla päällemaalattavaksi, ja se kovettuu nopeasti laajentumatta tai kutistumatta.

INT
PA

Bostikin SPO-teknologia on perusta seuraavan sukupolven saumauksen ja tiivistyksen ammattilaisille. Kaikki
tuotteet on kehitetty yhteistyössä ammattimaalaraiden
ja loppukäyttäjien kanssa. SPO-teknologia takaavat tehokkaamman työskentelyn ja niiden lopputuloksen laatu
on paras mahdollinen:
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Maalarin työ on usein remontoinnin ja uudisrakennuksen viimeisiä töitä, mikä aiheuttaa usein
kovia aikapaineita. Pitkät kuivumisajat saattavat
olla turhauttavia.

Maalin halkeilu on tavallinen ongelma, joka
tapahtuu yleensä kovettumisprosessin aikana. Maalin halkeilu aiheutuu vääristä saumamateriaaleista, maalin sideaineiden huonosta
yhteensopivuudesta tai liian aikaisesta päällemaalauksesta.
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Bostik Paint Professional on uusi
saumaustuotesarja, joka on kehitetty
tekemään ammattimaalareiden työstä
helpompaa ja tuottamaan sataprosenttisen
luotettavan tuloksen. Tuotteet ovat
päällemaalattavia, ja ne tuottavat
kestävän ja joustavan sauman, joka on
yhteensopiva erilaisten maalityyppien
kanssa. Uuden tuotesarjan ansiosta häviää
perinteiset ongelmat ja haasteet, kuten
halkeilu, läpivärjäytyminen, kupliminen ja
likaantuminen.

SPO - Sealant Paint Optimization

OPT

Älykkäitä ratkaisuja
ammattimaalareille
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Ensiluokkainen saumamassa, joka kestää kylmää, ei halkeile ja on päällemaalattava.
SPO-teknologiaa hyödyntävä akryylisaumamassa moniin käyttökohteisiin. Erittäin ympäristöystävällinen ja hyvät sisäilmaominaisuudet.
Päällemaalattavissa
useimmilla maalityypeillä ilman pirstoutumisriskiä. Voidaan käyttää useimpien
rakennusmateriaalien tiivistykseen ja sisärakennusosiin. Toimii myös akustiikkamassana. Ulkokäyttö vaatii päällemaalauksen
sauman täydellisen kuivumisen jälkeen.
Kestää jopa 15% sauman liikkeet.
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