
Środek konserwujący drewno
TEKNOL AQUA 1410

Chroń drewno przed zagrożeniami biologicz-
nymi
TEKNOL AQUA 1410 to przemysłowy środek 
konserwujący drewno na bazie wody. Produkt 
stosowany w połączeniu z przemysłowymi war-
stwami nawierzchniowymi Teknos chroni stolar-
kę zewnętrzną przed sinizną i niszczącym dzia-
łaniem grzybów. 

Sprawdzona ochrona
TEKNOL 1410 spełnia normy EN 73, 84, 113, 
152-1, 351 P1 dla ochrony przed ryzykiem klasy 
3. przeciwko gniciu i siniźnie ujęte w normie EN 
599-1. 

Zgodność z przepisami UE
Produkt TEKNOL AQUA 1410 jest dopuszczo-
ny zgodnie z Dyrektywą BPR. Produkt spełnia 
wymogi dyrektywy LZO. Nieustannie pracujemy 
nad zgodnością naszych produktów z przepisa-
mi REACH.

Zadzwoń do nas
Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty  
i łatwy sposób na otrzymanie porady i uzyska-
nie dodatkowych informacji, jeśli rozważają 
Państwo zastosowanie TEKNOL AQUA 1410  
lub innego produktu Teknos.
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiąza-
nia w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Różnica pomiędzy drewnem 
niekonserwowanym 
i zakonserwowanym 
przeciwko siniźnie 

Nie zawiera pigmentów – 
głębsza penetracja środków 
grzybójczych w drewnie     

Niekonserwowane

Zakonserwowane



www.teknos.com

Zalecane systemy powłok

* Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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Środek konserwujący 
drewno*

Podkład 

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Miękkie gatunki drewna 
3-powłokowy
Transparentny / Kryjący

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900

AQUATOP 2600

Wszystkie gatunki drewna
4-powłokowy 
Transparentny / Kryjący

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900
AQUAPRIMER 3130

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

TEKNOL AQUA 1410*
Zawartość  Środki grzybobójcze, żywica syntetyczna, woda  

Opakowanie  20, 120, 1000 l 

Cechy i korzyści

Zoptymalizowana mieszanka środków grzybobójczych

Szybkie schnięcie

Niska lepkość

Zmniejszenie różnic w absorpcji podczas gruntowania 

Aktywna ochrona przeciwko siniźnie i grzybom rozkładającym drewno – 
przedłużenie trwałości konserwowanego drewna 

Szybsza obróbka, mniejszy nakład pracy

Głębsza penetracja środków grzybójczych w drewnie

Lepsze wyrównanie kolorów transparentnych 

Cechy Korzyści
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