
Opløsningsmiddelbaseret, 2-komponent højglans polyurethan-topcoat

Egenskaber og fordele  
 Høj glans og fremragende overfladeegenskaber selv uden clearcoat.
 Fremragende ridsefasthed
 Fremragende glans- og farveresistens
 Kan tones med tonesystemet TEKNOTINT

TEknodur 100 9-00 er udviklet til overflader, hvor der er behov for en høj 
glansgrad, fremragende farve- og farveresistens og ridsefasthed. Det er det 
perfekte valg til bilsektoren og andre industrier, der stiller tilsvarende krav til 
egenskaber og udseende.

TEKNODur 100 9-00 er et ekstremt procestolerant overfladebehandlingspro-
dukt. Det kan påføres med et 1- eller 2-komponentsprøjtesystem eller kon-
ventionelle sprøjtepistoler. Det er velegnet til alle typer malelinjer.

TEKNODur 100 9-00 giver slutbrugerne en mere produktiv arbejdsdag og 
kortere servicetider på værkstedet i forbindelse med belastningsskader. Frem-
ragende holdbarhed samt en god farve- og glansbevarelse giver længere in-
tervaller mellem genbehandlinger. TEKNODur 100 9-00 er fremstillet uden 
giftige indholdsstoffer og pigmentering med tungmetaller. 
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TEknodur 100  9-00



www.teknos.com

TEknoPlasT PrimEr 8-00
 Fremragende flydeegenskaber

 Helt glat overflade uden slibning

 Nem at påføre

 Minimeret tørsprøjt

 Højt tørstofindhold

TEknodur PrimEr 8-00
 Giver den optimale overfladefinish

– Fremragende flydeegenskaber

– Helt glat overflade

– Nem at påføre

– Velegnet til kort produktionscyklus

grundingsprodukterne EP og Pur er blevet udviklet til brug sammen 
med TEknodur 100 9-00 for at give det bedst mulige resultat

TEknodur 100 09-00 – resultater med malingsystemet

0000100255 2015-01 DK

sisu auto
lancerede sin nye og imponerende Sisu 
Polar Euro 6-serie i foråret 2014. Last-
bilernes chassis slutbehandles med 
TEKNODur 100. Malingsystemet, der 
lever op til de nye, skærpede krav, 
beskytter chassiset mod ridser og giver 
overfladen en imponerende glans.

www.sisuauto.com

malingsystem saltstænk kondens   iso 12944-6     glans      grundingsprodukt

EPPur 120/2 ISO 9227  ISO 6270 C3/M >90/60°, >80/20°  (TEKNOPLaST PrIMEr 8-00)

Pur 120/2 ISO 9227 ISO 6270 C3/M >90/60°, >80/20° (TEKNODur PrIMEr 8-00)


