Aerosoli helpottaa
työntekoa teollisuudessa
Vuosia sitten aerosolit yhdistettiin deodorantteihin ja hajunsyöjiin, mutta modernissa teollisuudessa aerosolituotteiden ammattimainen
käyttö on hyvin yleistä. Ansiot ovat nopeus,
kätevyys ja tehokkuus. Kotimainen teollisuuskemikaalien valmistaja Solmaster Oy tarjoaa
laajan valikoiman erilaisia aerosolituotteita
teollisuuden tarpeisiin.

solla saada yhteyden meihin, ja olemme aina avoimia vuoropuheluun.
Korkkinen korostaa myös Solmasterin yhteiskunnallista
vastuuta.
- Luomme työpaikkoja Suomeen, kehitämme uusia tuotteita Suomen oloja varten kestävän yhteiskunnan periaatteiden
mukaisesti eli esimerkiksi biohajoavia raaka-aineita käyttäen
ja pyrimme muuttamaan tuotteiden koostumusta yhä turvallisempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Voit luottaa siihen, kun
käytät työstöaineitamme, puhdistusaineitamme tai muita erikoistuotteitamme. Ja pystyt myös vaikuttamaan tulevaisuuden
teollisuuskemikaaleihin, koska olemme yhtä lähellä kuin lähin
puhelin tai sähköpostipalvelin!

- Aerosolivalikoimamme on osa laajaa teollisuuskemikaalien
tarjontaa, joka käsittää työstönesteitä, voiteluöljyjä, rasvanpoistajia ja pesuaineita. Näitä tuotteita käytetään sekä vakituisessa
kiinteässä tuotannossa että liikkuvissa työtehtävissä kentällä,
kuten korjaus- ja huoltotyössä, kunnossapidossa ja asennuksessa, Pasi Korkkinen kertoo.
- Esimerkkinä voisin mainita SA 16 Poraöljy Sprayn. Tämä
tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. SA 16 tarttuu ja voitelee hyvin polaaristen ominaisuuksiensa ansiosta, savuaa huomattavasti vähemmän kuin perinteiset mineraaliöljypohjaiset
tuotteet ja syttyy korkeammassa lämpötilassa, mikä vähentää
palonriskiä. Biohajoavan perusöljyn ansiosta kuormitus ympäristöön rajoittuu samalla kuin riski käyttäjille vähenee.
SA 16 soveltuu esimerkiksi pitkän reiän poraamiseen, ja se
toimii myös vaativissa kohteissa. Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

Ammattikäyttöön tarkoitettu SA 16 Poraöljy
Spray tarttuu ja voitelee hyvin polaaristen
ominaisuuksiensa ansiosta.

Hyödynnä aerosolien hyviä ominaisuuksia
Joskus väitetään, että aerosoli on kallis tuote suhteessa aineen
määrään.
- Toki tuotteen litrahinta on suurempi kuin perinteisessä
pakkauksessa, mutta muut edut painavat vaakakupin selvästi
plussan puolelle. Aerosolipakkaus on helppo kuljettaa mukana.
Vaikuttavat aine on helppo kohdistaa juuri oikeaan kohteeseen,
jolloin säästyy tuotetta eikä synny turhaa jätettä. Käsittely voidaan toistaa helposti ja ennen kaikkea nopeasti, ja koostumus

on aina optimaalinen, Korkkinen sanoo.
Aerosoleille löytyy siis monta mielenkiintoista ja hyvää käyttötarkoitusta, mutta Solmaster ottaa mielellään vastaan uusia
ideoita ja ehdotuksia.
- Yksi vahvuuksistamme on oma kotimainen kehitysosastomme. Jos asiakkaalta tulee idea tai hyvää palautetta, tie on
lyhyt uuden tuotteen tai tuoteparannuksen aikaansaamiksesi.
Kotimaisen edustajaverkostomme kautta voit paikallisella ta-
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n Solmaster Oy on suomalainen perheyhtiö, joka

on vuodesta 1976 lähtien kehittänyt ja valmistanut
teollisuuskemikaaleja. Solmaster Chemicals valmistaa erittäin kattavan valikoiman teknokemiallisia
tuotteita, alkaen teollisuuden käyttämistä voitelu- ja
työstöaineista erikoispesuaineisiin ja rakennusalan
käyttökemikaaleihin. Solmaster Coatings valmistaaa
pinnoitteita ammatti-, maatalous- ja kotikäyttöön.
Solmasterin uudenaikainen tehdas sijaitsee Lahdessa. Myyntiverkosto kattaa koko Suomen sekä oman,
Ruotsissa sijaitsevan tytäryhtiön kautta Skandinavian.

