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Pro Mix® Industry

Pro Mix® Industry:n monipuolisuus tekee vaikutuksen hyvin laajaan asia-

kaskuntaan. Maalin käyttäjät, kuten mekaaninen -, metalli-, puu-, ja muovi-

teollisuus, ajoneuvovalmistajat, konepajat sekä automaalaamot ja maalarit

löytävät varmasti oikeat tuotteet. 

Vaikeimmatkin maalauskohteet kuten vaikkapa teräksiset julkisivut voidaan 

pinnoittaa vaivatta. Mipa Pro Mix® Industry:n joustavuus ja lyhyet valmi-

stusajat pienellä materiaalimäärällä avaa uusia näkymiä sävytarkkuuteen ja 

pinnoittamisen laatuun.

Uudet maisemat. 
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Laatu ja tuotteet
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Moni-Maali-Järjestelmä

Suur- ja pienteollisuudelle

           

Kun pigmenttipastat lisätään side- ja lisäaineilla esitäytettyihin astioihin,

pakkauskulut vähenevät minimiin. Pastojen lisäys tehdään joko käsin tai 

automaatti koneella tarkasti. Kaikissa maalikaavoissa on optimoitu laatu,

peittokyky ja hinta.

Insbesondere durch die vollautomatische Tönung in Verbindung mit der  

Pro Mix® Industry Rezeptursoft ware inklusive Kalkulationsprogramm werden  

hohe Produktionsgeschwindigkeiten und Dosiergenauigkeiten erreicht. Neben  

den vorgefüllten Standardgebinden sind selbstverständlich auch abweichende 

Verpackungsgrößen tönbar. 

Täydellistä pinnoitteen hallintaa

Kauppa ja teollisuus ovat enenevässä määrin esittäneet vaatimuksia maalin

valmistajille saada lisää sävyjä eri kiiltoasteilla ja struktuuripinnoilla. Lisäksi

asiakkaat vaativat erittäin nopeita toimituksia hyvin vaihteleville määrille maalia.

Ratkaisu näihin vaatimuksiin on Pro Mix® Industry, moni-maali-järjestelmä. 

Ainoastaan muutamalla komponentilla, jotka tuovat varastomäärät alas, 

yleiset pohja- ja pintamaalilaadut, 1- ja 2-komponenttisysteemit, eri kiilltoasteet 

ja struktuurit sekä eri pinnoitusmenetelmät kuten sively, telaus, ruiskutus- ja 

kastomaalaus tulevat mahdolliseksi. Pigmenttipastat, jotka käyvät kaikkiin 

sideaineisiin, lisätään tarkasti oikean sävyn saavuttamiseksi. Maalit voidaan 

toimittaa lyijyttöminä tai lyijyllisenä juuri asiakkaan toiveiden mukaan.

Moni-Väri-Systeemi.Pro Mix® Industry:

    Räätälöidyt tuotteet

    Maalit vähistä 
 komponenteista

   Samat pastat joka maaliin

   Tarkka pastojen annostelu

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Yli 65 maalilaatua

   Tuhansia sävyjä

Moni-Maali-Järjestelmä

Laatu + Hinta
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