
Træbeskyttelse
TEKNOL AQUA 1410

Beskyt træoverflader mod biologiske angreb
TEKNOL AQUA 1410 er et vandbaseret træ-
beskyttelsesmiddel til industriel brug. TEKNOL 
AQUA 1410 beskytter træoverflader udendørs 
mod blåsplint og trænedbrydende svampe, når 
det bruges i kombination med Teknos’ omfattende 
systemer til overfladebehandling af fabriksfremstil-
lede elementer. 

Veldokumenteret beskyttelse
TEKNOL 1410 overholder kravene i EN-standar-
derne 73, 84, 113, 152-1, 351 P1 og yder be-
skyttelse i henhold til risikoklasse 3 mod råd og 
blåsplint som beskrevet i EN standard 599–1. 

EU-direktiver
TEKNOL AQUA 1410 er registreret i henhold til 
BPR-direktivet og opfylder kravene i VOC-direkti-
vet. Vi arbejder til stadighed på at sikre, at vores 
produkter er i overensstemmelse med REACH-
regulativet.

Kontakt os
En opringning til Teknos er en nem måde at få 
gode råd på, hvis du overvejer at bruge TEKNOL 
AQUA 1410 eller andre af Teknos’ produkter til 
overfladebehandling.
Vores tekniske serviceorganisation er altid klar til 
at hjælpe dig med at udforme den optimale over-
fladebehandlingsløsning og det ideelle påførings-
system.

Forskellen mellem 
ubehandlet træ og træ 
behandlet mod blåsplint 

Indeholder ikke pigmen-
ter – fungicider trænger 
dybere ind i træet     

Ubehandlet

Behandlet



www.teknos.com

Anbefalede systemer

* Biocidholdige produkter skal anvendes på en forsvarlig måde. Læs altid etiket og produktinformation inden brug. 
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Træbeskyttelse*

Grunding 

Mellembehandling 

Topcoat

Nåletræ 3-lags 
Transparent/dækkende 

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900

AQUATOP 2600

Alle træsorter 4-lags 
Transparent/dækkende 

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900
AQUAPRIMER 3130

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

TEKNOL AQUA 1410*

Indhold  Svampemidler, syntetisk resin, vand  

Emballage  20, 120, 1000 l 

Egenskaber og fordele

Indeholder en optimeret blanding af fungicider

Hurtig tørring

Lav viskositet

Mere jævn optagelse af grundingsproduktet

Effektiv beskyttelse mod blåsplint og trænedbrydende svampe – forlænger 
levetiden for det behandlede træ

Hurtigere gennemløb i produktionen, lavere omkostninger

Træbeskyttelsen trænger dybere ind i træet 

Bedre egalisering ved anvendelse af transparente farver

Egenskaber Fordele


