
Kestävää
missä sitä 
tarvitaan, 
sileää
minne sitä
halutaan.
Kun jauhemaalataan työkoneita,
haluat sileän pinnan ja kestävän korroosiosuojan.
Se mitä et halua, on pinnoitteen kahdesta
erillisestä maalauksesta ja kovettamisesta
aiheutuvia kuluja.
Valspar Valde Edge Coverage Powder 
-jauhemaali (ECP) on suurten työkoneiden 
markkinoille läpimurtoteknologiaa,
joka sallii sekä pohjamaalin että pintamaalin 
ruiskutuksen ja kovettamisen yhdessä vaiheessa. 

Yhtä sitkeä jauhemaalipinta kuin
itse työkone on kova, 
maksimi korroosiosuoja missä
sitä tarvitaan eniten.

Valspar Valde TM ECP Edge Coverage Powder for Heavy Machinery

Reunakorroosioiden korvauskulut ovat työkonevalmistajille

noin 250.000.000 € joka vuosi.



Valspar Valde™ ECP

Edge Coverage Powder for Heavy Machinery

Perinteinen jauhemaalaus prosessi vaatii kaksi erillistä ruiskutusta ja kovettamista.

Valspar Valde ECP -prosessissa on vähemmän työvaiheita:

Miksi Valspar
Valspar on globaali johtaja suurten työkoneiden pinnoitusteknologian
markkinoilla, keskittyen tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle määritellyillä
teknologioilla ja kustannuksia vähentävillä teknisillä ratkaisuilla,
joilla saadaan pienimmät kokonaiskustannukset.

Valspar Valde ECP -järjestelmä suurille työkoneille osoittaa Valsparin
sitoutumisen tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle kolmella alueella:
parantunut korroosionkestävyys, asiakkaan maksimi tuottavuus,
ympäristövaikutuksien vähennys.
Tulos: Parempi reunakorroosiosuojaus ja yleisesti pidempi kestävyys,
ja alemmat toimintakulut. 
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ValsparGI@Valspar.com
www.ValsparOffRoad.com

The data on this sheet represent typical values. Since application variables are a major factor in product performance, this information should serve only as a general guide. Valspar assumes no obligation or liability for use of this information. 
UNLESS VALSPAR AGREES OTHERWISE IN WRITING, VALSPAR MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR USE OR FREEDOM FROM PATENT INFRINGEMENT. VALSPAR WILL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Your only remedy for any defect in this product is the replacement of 
the defective product, or a refund of its purchase price, at our option. The information in this sheet (if marked as “Confi dential”), as well as the products referenced herein, shall be considered “Confi dential Information” pursuant to the 
Coatings Supply Agreement. Wet samples and uncured samples of these products shall be maintained as confi dential and shall not be disclosed to any third party without the prior written permission of Valspar. © 2012 Valspar Corporation 

Form No: 02-0014-0512-NA

Valspar Valde ECP:n edut
Valspar Valde ECP mahdollistaa kahden jauhemaalikerroksen
ruiskuttamisen käyttämällä ainutlaatuista yhdistelmää
yhteensopivien hartsien teknologiasta. Voit ruiskuttaa kaksi kerrosta
jauhemaalia ja kovettaa ne samassa uunikäsittelyssä.
Säästöjä seuraavissa kustannuksissa ja työkerroilla:

•  Ei kalliita hankintakustannuksia ja käyttökuluja toisesta uunista.

•  Ei välijäähdytyksiä ja lisäkuljettimia

•  Pienempi prosessin tarvitsema lattiapinta-ala

•  Supistaa prosessin edellyttämää tuotantoaikaa
    (verrattuna kahden kerroksen maalaukseen)

•  Vähentää prosessivaiheen tarvitsemaa varastointia

Valsparin Valde ECP-prosessilla koneet
säilyvät ruostevapaana kauemmin.
Ilman ECP-prosessia ruoste voi
tulla näkyviin alle vuodessa.

Valspar Valde ECP

Perinteinen jauhemaalaus

Puh.: 010 5052 590

Jälleenmyyjä
Suomessa


