
MDF/HDF Sealer
TEKNOSEAL 4002

Sealer formuleret specielt til MDF og HDF
Teknos specialgrunder, TEKNOSEAL 4002, er 
formuleret specielt til MDF og HDF til udendørs 
brug og sikrer et varigt  resultat, når den indgår 
i Teknos’ 1-komponent vandige sealersystem. 
TEKNOSEAL 4002  påføres ved sprøjtning eller 
med pensel.

Reducerer fugtoptag 
TEKNOSEAL 4002 reducerer markant fugtoptag  
og dermed kvældning af MDF og HDF. Et lavt 
fugtoptag reducerer samtidigt risikoen for skim-
melvækst og sikrer dimensionsstabilitet. Teknos 
1 komponent vandige sealersystem tilbyder de 
samme egenskaber som de 2 komponent sol-
ventbaseret polyurethan sealer systemer, der i 
mange år har været anset for den mest optimale 
systembehandling til MDF og HDF. 

EU-direktiver
TEKNOSEAL 4002 opfylder kravene i VOC-direk-
tivet. 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 TEKNO-
SEAL 4002 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 idelle påførings-
system.

TEKNOSEAL 4002 redu-
cerer effektivt  indtræng-
ning af fugt og dermed 
risikoen for kvældning og 
skimmelvækst 

Teknoseal 4002 indgår i 
Teknos 1 komponent van-
dige sealersystem.



www.teknos.com

* Kanter og udfræsninger skal være fuldstændigt lukkede med Teknoseal 4002

B112 2016-02 DK T

Teknos A/S
Industrivej 19
DK–6580 VAMDRUP
Danmark
Tlf.: +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk

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

TEKNOSEAL 4002

Anbefalede systemer

Indhold  Synthetisk bindemiddel, vand  

Farve Farveløs

Emballage  20 liter 

Træbeskyttelse

Mellembehandling 

Topcoat 

AqUAPRIMER 2907-42

TEKNOSEAL 4002

AqUATOP 2600 *

Egenskaber og fordele

Beskytter effektivt skærekanter og udfræsninger mod indtrængning af fugt 

Reduktion af fugtoptag 

Vandbaseret og 1-komponent 

Minimale dimensionsændringer

Reduceret risiko for skimmelvækst og kvældning

Kan anvendes uden særlige forholdsregler 

Egenskaber Fordele


