ULTRA PRO-SERIE
Moderne oplossing voor industriële houten gevelbekleding

Tikkurila is marktleider in de behandeling van
houten gevelbekleding in Scandinavische landen
De Ultra Pro serie bestaat uit één-component watergedragen polyacrylaat
topcoats, welke biociden bevatten voor een efficiënte bescherming van het hout.
Groot voordeel van de Ultra Pro serie is dat er geen aparte primer nodig is. Ultra
Pro-producten bevatten alkyd voor een optimale hechting op kaal hout. Deze
coatings hebben een zeer lage wateropname en zijn kleurbaar in duizenden
kleuren.

De Ultra Pro-serie biedt constructies een
lang onderhoudsinterval
VOORDELEN VOOR PRODUCTIELIJNEN

•
•
•
•

Watergedragen technologie
Lage VOS-emissies
Ecologische productie
Hoge kwaliteit en kostenbesparing

KOSTENEFFICIËNTE PRODUCTIE

•
•
•
•
•

Slechts één product nodig in
voorraad
Kostenbesparingen door
hergebruik van de overspray
coating
Efficiëntere reiniging van
toepassingsapparatuur
Korte doorlooptijd van
5-6 minuten mogelijk
Kan snel worden gestapeld na
drogen en koelen

TECHNISCHE INFORMATIE
Product Naam

Ultra Pro H10
C-basis

Glansgraad

Dichtheid Volume vaste
stoffen (%)

VOS, g/l

Mat

1,12

36

30±10

Zijdeglans
Zijdeglans

1,16
1,07

36
35

30±10
30±10

Zijdeglans

1,20

40

35±10

Ultra Pro 30
VVA-basis
VC-basis

Ultra Pro Plus 30
A-basis

Ultra Pro Plus 30 A-basis Laatste ontwikkeling
•
•
•
•
•
•
•
•

Semi-mat
Beste vul- en dekkingskracht in de productserie
Topcoat, heeft geen aparte primer nodig
Extreem lage wateropname
Kan ook zonder droogtunnel worden gedroogd
Aanbevolen droge laagdikte voor twee lagen 80 - 100 μm
Kan op bouwplaats worden overgeschilderd met Ultra producten
Applicatie door spuiten, borstelen of vacuumtechniek

Ultra Pro 30
•
•
•
•
•
•
•
•

Semi-mat
Zeer goede vul- en dekkracht
Topcoat, heeft geen aparte primer nodig
Extreem lage wateropname
Kan ook zonder droogtunnel worden gedroogd
Aanbevolen droge laagdikte voor twee lagen 80 -100 μm
Kan op bouwplaats worden overgeschilderd met Ultra producten
Applicatie door spuiten, borstelen of vacuumtechniek

Ultra Pro H10
•
•
•
•
•
•
•
•

Mat
Zeer goede vul- en dekkracht
Topcoat, heeft geen aparte primer nodig
Extreem lage wateropname
Kan ook zonder droogtunnel worden gedroogd
o Bij droging in droogtunnel kortste droogtijd mogelijk voor donkere kleuren.
Aanbevolen droge laagdikte voor twee lagen 80 -100 μm
Kan op bouwplaats worden overgeschilderd met Ultra producten
Applicatie door spuiten, borstelen of vacuumtechniek

Tikkurila; meer dan 150 jaar ervaring
en kennis in houtbescherming voor
exterieure toepassingen
VOORDELEN VOOR EINDAFNEMERS
•
•
•
•
•

Applicatie onder zorgvuldig gecontroleerde condities
Het hele jaar door te gebruiken
Kostenbesparing door minder benodigde afwerking op bouwplaats
Verschillende glansgraden en grote variëteit in kleuren
Tijdbesparing

AFWERKING OP BOUWPLAATS EN ONDERHOUD
Wij bieden een breed scala aan decoratieve verven voor
onderhoud en het ter plaatse schilderen

TYPISCHE VERFSYSTEMEN
3 x Ultra Pro producten
Theoretische droge laagdikte minimaal
120 µm. Traditioneel nagelen niet
toegestaan. Verwachte
onderhoudsperiode is 15-20 jaar.
of
2 x Ultra Pro producten + na
constructie schilderen met Ultra Matt
of Vinha. Theoretische droge laagdikte
minimaal 120 µm. Traditioneel
vernagelen. Verwachte
onderhoudsperiode is 15-20 jaar.
of
2 x Ultra Pro producten
Theoretische droge laagdikte minimaal
80-100 µm. Verwachte
onderhoudsperiode is 10 jaar.
Er zijn ook verfsystemen met verf- en
olieprimers beschikbaar.
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