


Forte
Kovaa kulutusta kestävä vesiohenteinen maalisarja
Coloria Forte -tuoteperhe on kasvanut kahdella uudella tuotteella. Ammattikunnan ja 
kuluttajien vanha tuttu suosikki Coloria Forte puolihimmeä on saanut uuden ilmeen eti-
ketin ja nimen myötä. Coloria Forte 20 purkin sisältö on kuitenkin entisellään; se yllättää 
kulutuksen kestollaan ja vakuuttaa levittäjänsä levitysominaisuuksillaan. Se on vaativien 
tilojen luottokaveri eikä lannistu vaikeidenkaan maalausalustojen edessä. Perinteisen 
puolihimmeän Forten rinnalle on tullut täyshimmeä Forte 4 sekä himmeä Forte 7. Uudet 
tulokkaat ovat myös kovaa kulutusta kestäviä ja siten soveltuvat vaativimpiinkin kohtei-
siin, joissa vaaditaan parasta lopputulosta.  Forte -sarjan maalit sisältävät myös tehok-
kaan homeenestojärjestemän, joka suojaa maalipintaa mikrobeja vastaan. Forte -sarjan 
maalit kuuluvat märkähankauskestävyysluokkaan 1.

Kun tarvitset äärimmäistä kestävyyttä ja pesunkestoa maalipinnaltasi, valintasi on Colo-
ria Forte. Se myös ihastuttaa sinut loistavalla tarttuvuudella, levitettävyydellä, maalat-
tavuudella ja miedolla tuoksulla.

Coloria Oy on kotimainen vuonna 2003 perustettu perheyhtiö. Tuotevalikoimamme 
koostuu korkealuokkaisista vesiohenteisista sisä- ja ulkomaaleista. Valmistamme tuot-
teemme ainoastaan alan parhaista raaka-aineista, mikä takaa tuotteillemme korkean ja 
tasaisen laadun. 



Uusi ulkoasu ja nimi, mutta sama tuttu laatu. Forte 20 on vesiohenteinen puolihimmeä erikoisak-
rylaattimaali sisäseinäpinnoille, joilta vaaditaan korkealuokkaista lopputulosta sekä kovaa rasitusta 
kestävää pintaa. Sopii kodin seinäpinnoille sekä vaativiin käyttökohteisiin kuten pesutilat, porras-
käytävät, koulut, sairaalat, hotellit ja erikoista hygieniaa vaativat tilat. Sisältää homeenestoainetta. 
Tuotteella on erinomainen kuiva- ja märkätarttuvuus myös vaikeille alustoille. 

Forte 7 on vesiohenteinen himmeä erikoisakrylaattimaali sisäseinäpinnoille, joilta vaaditaan kor-
kealuokkaista lopputulosta sekä kovaa rasitusta kestävää pintaa. Sopii kodin seinäpinnoille sekä 
vaativiin käyttökohteisiin kuten pesutilat, porraskäytävät, koulut, sairaalat, hotellit ja erikoista hygie-
niaa vaativat tilat. Sisältää homeenestoainetta. Tuotteella on erinomainen kuiva- ja märkätarttuvuus 
myös vaikeille alustoille.

Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 7-10 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 0,9, 2,7, 9 ja 18 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 30 min,
päällemaalattavissa n. 2 tunnin päästä. Maa-
likalvo saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 
viikossa.
MT-ryhmä: 314, 315 (Maalaus RYL 2012).
Pohjat: A ja C

Forte 4 on vesiohenteinen monikäyttöinen täyshimmeä akrylaattipohja- ja pintamaali seinä- ja kat-
topintojen maalaukseen sisätiloissa, joilta vaaditaan erittäin korkealuokkaista lopputulosta sekä ko-
vaa rasitusta kestävää pintaa. Korkealuokkaisen sideaineen sekä kovan pinnan ansiosta maali ei 
liukene eikä pehmene tapetinkaan alla. Sopii kodin seinäpinnoille sekä vaativiin käyttökohteisiin 
kuten pesutilat, porraskäytävät, koulut, sairaalat, hotellit ja erikoista hygieniaa vaativat tilat. Sisältää 
homeenestoainetta.

Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 6-9 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 2,7, 9 ja 18L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 30 min, päällemaa-
lattavissa n. 2 tunnin päästä. Maalikalvo saavut-
taa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
MT-ryhmä: 212, 314, 315 (Maalaus RYL 2012).
Pohjat: A

Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 7-10 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 0,9, 2,7, 9 ja 18 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 30 min, päälle-
maalattavissa n. 2 tunnin päästä. Maalikalvo 
saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
MT-ryhmä: 314, 315 (Maalaus RYL 2012).
Pohjat: A ja C




