
Podkład
AQUAPRIMER 3130

Spełnia potrzeby wymagających  
producentów
Natryskiwany podkład / powłoka pośrednia Tek-
nos do okien i drzwi – finalne produkty o dosko-
nałym wyglądzie powierzchni. 

Doskonałe właściwości
AQUAPRIMER 3130 to wysokiej jakości pod-
kład nakładany natryskiem: o dobrej rozlewno-
ści, szybkoschnący, łatwy w szlifowaniu.

Wysoka jakość powlekania dużych 
elementów 
AQUAPRIMER 3130 opracowano z myślą o do-
skonałych rezultatach przy wielkogabarytowych 
elementach drewnianych. 

Zgodność z przepisami UE
Produkty Teknos są zgodne z Dyrektywą VOC. 
Nieustannie pracujemy nad zgodnością naszych 
produktów z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas
Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to pro-
sty i łatwy sposób na otrzymanie porady i do-
datkowych informacji, jeśli rozważają Państwo 
zastosowanie AQUAPRIMER 3130 lub innego  
produktu firmy Teknos. 
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiąza-
nia w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Produkt cechuje się 
zaawansowanymi 
właściwościami 
wypełniającymi i co 
wygodne, można go 
stosować jako nakładany 
natryskiem podkład lub 
warstwę pośrednią.
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Cechy i korzyści

Podkład do natryskiwania / warstwa pośrednia

Warstwa grubopowłokowa

Doskonałe własności schnące i łatwość szlifowania

Elastyczność w odniesieniu do metod aplikacji, przystosowanie  
do nakładania na duże elementy drewniane

Możliwość nakładania do 225 mikronów na mokro

Większa prędkość produkcji i jakość powierzchni

Cechy Korzyści

Zalecane systemy powłok

Środek konserwujący 
drewno*

Podkład

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Wszystkie gatunki drewna
4-powłokowy  
Transparentny / Kryjący

GORI 356 / GORI 605 /TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 3130

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

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

AQUAPRIMER 3130 
Produkt

Zawartość

Kolor

Opakowanie

AQUAPRIMER 3130 

Spoiwo syntetyczne, woda

Kryjące, biały, transparentne

3, 10, 20, 120, 1000 l  

Teknos Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 59
PL-03-885 WARSAW
Polska
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 HELSINKI
Finlandia
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi


