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Protection, Finition,Collage et étanchéité

carrosserie  industrielle

Kremlin Rexson

Protection, Finition,
Collage et étanchéité

équipements de 
Bâtiments et travaux 

puBlics
Kremlin Rexson

Protection, Finition,

Collage et étanchéité

Ameublement

Kremlin Rexson

Protection, Finition,

Collage et étanchéité

Véhicules

de loisirs

Suojaaminen, Pintakäsittely, 
Liimaaminen ja Saumaaminen

Maatalouskoneet
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150, avenue  de Stalingrad - 93245 STAINS cedex - FRANCE
Phone : +33 1 49 40 25 25 - Fax. +33 1 48 26 07 16 

www.kremlin-rexson.com

kReMlIn ReXson, aIRMIX®, FloWMaX® and Cyclomix™ teknologioiden luoja, 
tarjoaa laajan ja täydellisen valikoiman pistooleja ja pumppuja maaleille, tiivisteille 
ja liimoille.  

 � kalusteet
 � keittiöt ja kylpyhuoneet
 � ovet ja ikkunat
 � Ilmailuala
 � ajoneuvokalusto
 � Polku- ja moottoripyörät
 � sähkökomponentit
 � kuluttajatuotteet
 � Rakennuskoneet
 � käsityökalut
 � uusiutuva energia
 � Muoviteollisuus
 � nahkateollisuus
 � lasin pinnoitus
 � tynnyrit ja kontit
 � Rekat ja bussit
 � Henkilö- ja pakettiautot
 � autoteollisuuden alihankkijat
 � ajoneuvojen ulkopuoliset muoviosat
 � ajoneuvojen sisäpuoliset muoviosat

Lisätietoa: www.kremlin-rexson.com/en/worldwide/products/marches/

Lisätietoa: www.kremlin-rexson.com/en/worldwide/products/

PIntakäsIttelyn ja PuRsotuksen 
MaaIlManlaajuInen asIantuntIja

Kone- ja pintakäsittelyosasto
Käpälämäenkatu 22

11710 RIIHIMÄKI
Puhelin (019) 7421
Fax (019) 734 202

info.koneosasto@rtv.fi



►

►

MaatalouskoneIden  
PIntakäsIttely, lIIMaus ja sauMaus

korroosiosuojaus     
sovellukset yksi -

ja monikomponenttimaalien 
ruiskuttamiseksi runkoihin ja laitteisiin

erittäin korkealaatuinen 
pintakäsittely

Ratkaisut korkeatasoiseen 
            maalaukseen

suojaus ja pintakäsittely
Ratkaisut komponenttien ja 

varusteiden ruiskuttamiseen yksi- ja 
monikomponenttimaaleilla

lasitukset 
liimausratkaisut hytin kaikille laseille

kiinnittäminen / 
tiivistäminen
annosteluratkaisut korin sisäosien 
kiinnittämiseen

ValItset kReMlIn ReXsonIn kun Haluat:
■ Markkinat kokonaisvaltaisesti tuntevan asiantuntijan
■ Asiantuntevan kenttähenkilöstön ja läheisen palvelun kaikkialla
■ Kustannuksia säästävät ja ympäristöystävälliset tuotantovälineet

sItouMukseMMe: 
Innovatiiviset ratkaisut kaikkiin Pintakäsittely-, Liimaus - ja 
Saumaussovelluksiin, josta todisteena myönnetyt merkittävät patentit.




