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Tikkurilan uutuustuote Temanyl GF suojaa metallipintoja äärimmäiseltä rasitukselta 
 
Temanyl GF on kestävä ratkaisu upotusrasituksessa silloin, kun pinnoitteelta vaaditaan erinomaista 
kemiallisen rasituksen ja korkeiden lämpötilojen kestoa. Kaksikomponenttinen, lasihiutalevahvisteinen 
vinyyliesteri soveltuu esimerkiksi säiliöiden pinnoitteeksi, koska se kestää sekä happamia että emäksisiä 
kemikaaleja, deionisoitua vettä ja useita liuottimia.  
 
Temanyl GF suojaa tehokkaasti offshore- ja onshore-säiliöiden sekä maahan upotettavien säiliöiden ja 
putkien sisäpintoja, joihin kohdistuu äärimmäistä kemiallista ja mekaanista rasitusta. Se on kehitetty 
erityisesti varastointisäiliöiden pitkäkestoiseen ja kustannustehokkaaseeen suojaamiseen. 
Monikerrosjärjestelmän sijaan Temanyl GF -pinnoitetta tarvitaan vain 1-2 kerrosta saman kestävyyden 
aikaansaamiseksi. Näin saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä pinnoituksen koko elinkaaren ajan. 
Temanyl GF on myös nopeasti kovettuva: tuotteella käsitellyt pinnat voidaan ottaa käyttöön 72 tuntia 
käsittelyn jälkeen.  
 
Pinnoitteen poikkeuksellisen hyvä kemikaalien ja mekaanisen rasituksen kesto vähentää huoltoseisokkien 
tarvetta, pienentää huoltokustannuksia ja pidentää käyttökohteen käyttöikää. 
 
– Monilla teollisuudenaloilla käytetään aiempaa vahvempia kemikaaleja. Kemikaalisäiliöiden, 
prosessialtaiden ja muiden kalliiden laitteiden sisäpinnat on suojattava riittävästi. Monissa käyttökohteissa 
perinteiset epoksipinnoitteet eivät suojaa tarpeeksi vahvojen kemikaalien tai liuottimien aiheuttamalta 
korroosiolta. Olemme kehittäneet asiakkaillemme uuden, kestävän ratkaisun juuri tähän tarpeeseen, kertoo 
Žydrūnas Čepkauskas, Tikkurila-konsernin metalliteollisuuden Group Portfolio Development Manager. 
 
TEMANYL GF LYHYESTI 
 

• Kaksikomponenttinen, lasihiutalevahvisteinen vinyyliesteripinnoite vaativiin käyttökohteisiin 
• Taloudellinen, pitkäkestoinen suoja ja pienemmät elinkaarikustannukset 
• Nopeampi kovettuminen, lyhyemmät huoltoseisokit 
• Erinomainen haponkestävyys (muurahais-, etikka-, maito-, maleiini-, ftaali-, rikki-, fosfori-, typpi- ja 

perkloorihappo) 
• Kestää raakaöljyä +90°C lämpötilaan asti 
• Lämpötilankesto merivedessä +100°C 
• Kestää erilaisia alkoholeja, ketoneja ja muita liuottimia 
• Kestää märkää ja kuivaa rikkidioksidi- ja trioksidihöyryä 
• Levitetään suurpaineruiskulla 
• Kuivakalvonpaksuus 500 – 1000 µm 
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Osa kestävää pohjoista 
Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia 
tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 
000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 
miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. 
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