LUNA PRO COATED
UTV 20×142 piilonaulaus
– Asennusvalmis pintakäsitelty ulkoverhouslauta
Lunawood Lämpöpuu on ekologinen ja säänkestävä valinta rakennusten julkisivuihin ja erilaisiin
ulkoverhouksiin. Luna Pro Coated on uusi asennusvalmis, pintakäsitelty ulkoverhoustuote, jonka
tasalaatuinen tehdaspintakäsittely ja piilokiinnitysprofiili varmistavat onnistuneen ja laadukkaan
lopputuloksen. Valmiiksi pintakäsitelty Luna Pro Coated UTV asennetaan piilonaulaamalla ilman
näkyviä, puun pinnan rikkovia kiinnikkeitä.
Valmiiksi pintakäsitellyllä tuotteella säästät asennusaikaa rakennuksella ja valmis julkisivu on
tyylikäs ja siisti. Luna Pro Coated UTV:n kolme vakiosävyä soveltuvat hyvin sekä perinteiseen että
moderniin puurakentamiseen. Luonnonläheiset kuultavat ruskeat ja elävä musta harjattu pinta
ovat ammattilaisten huolella valitsemat sävyt Lunawoodin lämpöpuulle.
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LUNA PRO COATED -ULKOVERHOUKSEN EDUT
• Asennusvalmis tehdaspintakäsitelty tuote, joka helpottaa työtä rakennuksella
• Tyylikäs ulkonäkö piilokiinnitysprofiilin ansiosta
• Pintakäsittely suojaa puuta kosteudelta, auringonvalolta, lialta ja halkeilulta
• Ensiluokkaiset, huolellisesti valitut pintakäsittelyaineet
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TYYLIKÄS HARJATTU MUSTA
Luna Pro Coated -ulkoverhouslaudan peittävä ja harjattu musta pinta on käsitelty Tikkurilan Ultra
Pro -vesiohenteisella pintamaalilla. Tuote on kehitetty kestämään vaativia sääoloja, joten tuote
sopii hyvin erilaisiin ilmastoihin. Ultra Pro muodostaa puun pinnalle nopeasti kuivuvan ja joustavan
kalvon, jolla on erinomainen kosteudenkesto sekä ulkokestävyys. Joustava kalvo elää
vuodenaikojen mukaan antaen puun hengittää. Ultra Pro pintakäsittelyn kestävyys on testattu
standardin EN 927-5 mukaisesti. Tuotetta voidaan käyttää myös Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tikkurilan värikoodit: musta 0202
Kiiltoryhmä: Himmeä (5/RT-luokitus)
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LUONNONLÄHEISET RUSKEAT KUULLOTTEET
Luna Pro Coated -ulkoverhouslaudan ruskeissa sävyissä käytetty vesiohenteinen
Pinja Color Plus –kuullote jättää puun syyt kaunisti näkyviin suojaten puuta tehokkaasti
kosteudelta ja vähentäen puun halkeilua.
Pinja Color Plus -kuullotteissa on käytetty ainutlaatuista Super Color- pigmenttiteknologiaa, jolla
saadaan aikaan lämpöpuulle hyvin sopivat luonnonläheiset ruskean sävyt. Tehdaspintakäsiteltyä
Luna Pro Coated UTV -tuotteita on saatavilla sekä tumman-, että vaalean ruskeana.
Tikkurilan värikoodit: tumma ruskea 00G8 ja vaalea ruskea 318R
Kiiltoryhmä: Puolihimmeä (4/RT-luokitus)

Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Latvia, Liettua,
Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Viro,
Ranska, Tsekki, Slovakia, Unkari, Romania
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Tämä esite on julkaistu vain tiedotustarkoituksella. Lunawood tai sen edustajat eivät ole sisällöstä missään vastuussa, vaikkakin Lunawood on
parhaansa mukaan varmistanut neuvojen, suositusten ja tietojen oikeellisuuden. Lunawood pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteitaan
sekä tuotetietojaan ja -valikoimaansa ilman ennakkoilmoitusta.
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