
Bloker żywicy
ANTISTAIN AQUA 5200

Specjalna formuła dla sęcznego drewna 
iglastego
Bloker żywicy firmy Teknos ANTISTAIN AQUA 
5200 posiada specjalną formułę dostosowaną 
do używanych w produkcji okien i drzwi gatun-
ków drewna iglastego z sękami np. sosny, świer-
ku. Produkt do natrysku i polewania wielostru-
mieniowego gwarantuje trwałe wyniki podczas 
stosowania w ramach systemu powłok Teknos.

Aplikuj warstwę nawierzchniową bez obaw 
Bloker żywicy wykorzystuje złożony proces wią-
zania chemicznego kwasów żywicznych znajdują-
cych się w sękach drewna miękkiego, skutecznie 
zmniejszając i opóźniając dekoloryzację war-
stwy nawierzchniowej. Dzięki temu mogą Pań-
stwo bez obaw aplikować lakier nawierzchniowy.  
System z blokerem żywicy został przetestowa-
ny przez firmę Trätek ze Szwecji, a jego wysoka  

skuteczność została udowodniona dla wartości  
parametru Δ E < 2.

Zgodność z przepisami UE
Produkty spełniają wymogi Dyrektywy 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 ANTISTAIN  AQUA 5200 lub innej 
powłoki Teknos.
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiąza-
nia w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Pomalowaną na biało sosnę 
po lewej stronie pokryto pod-
kładem konwencjonalnym, 
podczas gdy element po pra-
wej stronie pokryto blokerem 
żywicy Teknos 

Produkty charakteryzują się 
doskonałą ściekalnością 
i właściwościami 
wypełniającymi. 
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Cechy i korzyści

Wiąże barwniki żywiczne z sęków sosny, świerku i innych gatunków 
drewna miękkiego

Doskonałe właściwości wypełniające i nawilżające, znakomite zamykanie 
porów i innych wgłębień w drewnie, wyrównywanie nierówności  
w powierzchni drewna

Blokery żywicy Teknos nie zawierają tlenków cynku

Skutecznie ogranicza i opóźnia przebarwienia warstwy  nawierzchniowej 
wokół sęków, zapewniając doskonałe i długotrwałe rezultaty

Ogranicza, aż do całkowitego wyeliminowania, konieczność szlifowania, 
zapewnia spójność i równość warstwy nawierzchniowej

Zgodność z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska

Cechy Korzyści

5200-01 5200-00

ANTISTAIN AQUA 5200 
Produkt

Zawartość

Kolor

Opakowanie

ANTISTAIN AQUA 5200

Spoiwo syntetyczne, woda 

Biel antyczna , biel

3, 10, 20,120, 1000 l  

Zalecane systemy powłok

Środek konserwujący 
drewno* 

Podkład

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Miękkie gatunki drewna
3-powłokowy
Transparentny / Kryjący

TEKNOL AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 5200-00 

AQUATOP 2600 / GORI 660 

Miękkie gatunki drewna
4-powłokowy
Transparentny / Kryjący

TEKNOL AQUA 1410 

ANTISTAIN AQUA 5200-01

ANTISTAIN AQUA 5200-00

AQUATOP 2600 / GORI 660

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