
Antibleed grundere
ANTISTAIN AQUA 2901

Formuleret specielt til hårdttræ med indhold 
af vandopløselige farvestoffer
Teknos’ antibleed grundere er designet specielt til 
hårdttræ som f.eks. eg, iroko, meranti, framiré og 
teak, som indeholder vandopløselige farvestoffer, 
der kan give misfarvning af især hvide topcoats. 
Vores antibleed grundere reducerer og forsinker 
misfarvning, der stammer fra de vandopløselige 
farvestoffer.

Teknos først på markedet
Vores antibleed grundere er blandt de første en-
komponent- og vandbaserede produkter på mar-
kedet, der reducerer gennemslag af vandopløse-
lige farvestoffer og reducerer derved misfarvning 
af topcoaten. Antibleed grunderne sikrer et varigt 
resultat, når de påføres som en del af et Teknos 
system. 

Flot slutresultat
Antibleed grunderne giver den bedst mulige over-
flade og har fremragende egenskaber til lukning 

af porer og andre fordybninger i træet, så evt. 
ujævnheder bliver udglattet, selv når trækvaliteten 
varierer. Som det er tilfældet med andre produkter 
fra Teknos er der lagt vægt på holdbarhed, enkel 
håndtering og nem påføring. 

EU-forskrifter
ANTISTAIN AQUA 2901 opfylder kravene i VOC-
direktivet. 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 
ANTISTAIN AQUA 2901 eller andre af Teknos’ pro-
dukter til overfladebehandling.
Vores tekniske serviceorganisation er altid klar til 
at hjælpe dig med at udforme den optimale over-
fladebehandlingsløsning og det idelle påførings-
system.

Til venstre blev der brugt 
konventionelle produkter, 
mens træet til højre blev 
behandlet med Teknos’ 
antibleed grunder

Opfylder de eksisterende 
høje krav til overfladeud-
seende



www.teknos.com
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Tlf.: +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk
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Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 HELSINKI
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Tlf.: +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Egenskaber og fordele

Antibleed grundere reducerer farvegennemslag fra vandopløselige farvestoffer 
i hårdttræ som f.eks. eg, iroko, meranti, framiré og teak

Fremragende fylde og befugtningsegenskaber, så eventuelle porer og andre 
fordybninger i træets overflade bliver lukket og udglattet

Teknos’ antibleed grundere indeholder ikke zinkoxid

Reducerer misfarvning af topcoaten, og dermed sikres et  
fremragende slutresultat med lang holdbarhed

Nedsætter behovet for slibning, hvis det overhovedet er nødvendigt,  
og sikrer en ensartet og jævn topcoat

Overholder alle aktuelle lovgivningsmæssige krav til beskyttelse af helbred og 
miljø

Egenskaber Fordele

 2901-52 2901-00 

Anbefalede overfladebehandlingssystemer

Grunder

Specialgrunder

Specialgrunder

Topcoat

Specialgrunder

Specialgrunder

Topcoat

Modstandsdygtigt hårdttræ
Dækkende

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 / ANTISTAIN AQUA 2901-00 *

AQUATOP 2600

Modstandsdygtigt hårdttræ
Transparent

AQUAPRIMER 2900-02 /  AQUAPRIMER 2900-42

ANTISTAIN AQUA 2901-52

AQUATOP 2600 

* ANTISTAIN AQUA 2901-00 > 100 mikron vådfilm for at opnå fuld knastforsegling

ANTISTAIN AQUA 2901 

Produkt

Indhold

Farve

Emballage

ANTISTAIN AQUA 2901

Syntetisk bindemiddel, vand

Hvid, farveløs

3, 10, 20, 120, 1000 l  


