LEHDISTÖTIEDOTE – HELMIKUU 2019

Maalarimestarin vinkit!
Riippumatta siitä, oletko ammattimaalari vai
kotinikkari, maalaamiseen käytettävien työvälineiden valinnalla on suuri merkitys lopputulokseen. Työkalujen on oltava oikeanlaisia,
ergonomisia ja kestäviä.
Maalarimestarimme on listannut tärkeimmät muistisäännöt maalaamiseen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puhtaus on valttia – maali ei tartu likaiseen pintaan.
Hiomista ei voi välttää. Mitä tasaisempi pinta, sen
parempi lopputulos.
Muista korjata kuopat ja painautumat. Epätasaisuudet näkyvät maalin alta.
Suojaa maalattava ympäristö ja itsesi.
Rajaa maalattava pinta laadukkaalla maalarinteipillä.
Valitse tehtävään sopiva maali ja työvälineet.
Noudata maalipurkin kyljessä olevia ohjeita.
Tuuleta riittävästi ja varmista, että ilma pääsee
kiertämään.
Huolla työvälineet.
Hävitä maalijätteet maalipurkin ohjeiden mukaisesti.

Lisää ohjeita ja vinkkejä: anza.fi ja cel.fi.

Maalattava pinta ja valittu maali vaikuttavat siveltimen
valintaan. Sekä Anzan että CEL:in valikoimasta löytyy
oikea sivellin joka tarpeeseen. Muun muassa lakka-,
vino-, ulko-, punamulta-, patteri- ja lattialakkasiveltimiä.
Valitse oikea tela maalattavan pinnan mukaan.
Vaihtoehtoja löytyy sileälle, keskikarkealle ja
karkealle pinnalle. Erikoisteloja ovat esimerkiksi
nurkka- ja kuviomaalitelat.
Maalauksen yhteydessä tarvitaan usein erilaisia
työkaluja, esimerkiksi lastoja, teräsharjoja, pesuharjoja
ja -sieniä, hiomatyövälineitä, kaapimia, veitsiä ja jatkovarsia.

Oy C.E. Lindgren AB
Vuonna 1881 perustetulla Oy C.E. Lindgren AB:lla on pitkät perinteet maalaustyövälineiden valmistuksessa. Porvoon kaupungissa toimivan perheyrityksen
toimialaan kuuluvat myös rakennustyövälineet, erikoisharjat ja muovimäkituotteet. C.E. Lindgenin työvälinetuotemerkit ovat siveltimiin ja muihin maalaustyövälineisiin erikoistunut CEL ja rakennustyövälineisiin erikoistunut E. Vuorio. C.E. Lindgren edustaa Suomessa maalaustyövälinevalmistajaa Anza AB:ta.
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Kevään 2019 ajankohtaiset tuotteet ulko- ja sisämaalaukseen

Anza Platinum maali- ja lakkasivellin soveltuu ovien ja kalusteiden maalaamiseen. Sivellin kestää kovaa kulutusta ja sen värinnosto- ja -peittokyky on ensiluokkainen. Harjasosa sopii tarkkuutta
vaativiin maalaustöihin, joissa halutaan saada aikaan upea pinta
ja täydellinen maalausjälki ilman siveltimen jälkiä. Varressa on
patentoitu taukotuki ja purkinreunaripustin sekä ruostumattomasta
teräksestä valmistettu hela.
Hinta alkaen 6,95 euroa.

Anza Platinum vinkkelisivellin on kaikkien aikojen nopein ulkomaalisivellin! Tiheät ja kestävät synteettiset harjakset nostavat
erinomaisesti maalia. Ergonomisesti muotoiltu sivellin on tasapainossa ja hyvin hallittavissa sekä yhteensopiva Anzan jatkovarsien
kanssa. Mukana käytännöllinen suojakotelo.
Hinta alkaen 16,40 euroa.

Puuvarsinen CEL maali- ja lakkasivellin soveltuu öljy- ja vesipohjaisille maaleille sekä lakoille ja puupetseille. Käyttökohteina
esimerkiksi ikkunat ja kalusteet. Siveltimessä on synteettinen
harja. Löytyy 35 mm:n, 50 mm:n, 70 mm:n ja 100 mm:n levyisenä.
Hinta alkaen 5,80 euroa.

Anza Platinum trictech precision on suunniteltu käyttäjille, jotka
vaativat parasta mahdollista laatua. Precision-sivellin soveltuu
pienempien alueiden maalaamiseen, joissa tarvitaan tarkkuutta
ja teräviä maalirajoja. Synteettinen harjas on huippulaadukas ja
soveltuu kaikille sisä- ja ulkomaaleille. Platinum-sarjan siveltimissä
on ergonomisesti muotoiltu kädensija.
Hinta alkaen 16.40 euroa.

Pyöreä CEL viivasivellin on oivallinen pieniin maalaustöihin,
korjausmaalaukseen sekä taiteellisempiin maalaustöihin. Luonnonharja ja puuvarsi. Sopii kaikille maaleille ja lakoille. Löytyy
kolmessa eri koossa: 3,5 mm, 6,5 mm ja 13 mm. Hinta alkaen 5,70
euroa.

Anza terassityynyllä terassin käsittely on helppoa ja nopeaa.
Terassityyny on suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi puuöljyn, kuultovärin ja Organowoodin levittämiseen. Leveällä tyynyllä käsittelee
yhdellä kertaa kaksikin lautaa, mikä tekee työstä nopeampaa kuin
tavallisella harjalla tai telalla. Käyttämällä jatkovartta säästää selkää
ja olkapäitä.
Hinta alkaen 14,40 euroa.

CEL:in ja Anzan tuotteita löytyy hyvin varustelluista rautakaupoista kautta maan.
Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Alexander Brunow, 040 557 9958, alexander.brunow@celindgren.fi
Inger Tallqvist, 0400 199 438, inger@perpr.fi.
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