
Použití Vnitřní dveře, Panely, Výlisky, Nábytek
Doporučený podklad Dřevotříska, MDF, Jehličnaté dřevo, Listnaté dřevo, HDF, Masonite,
Pevné látky Cca 31-45 % hmotnosti, v závislosti na množství pigmentů

Cca 29-33 % objemu, v závislosti na množství pigmentů

Báze 1: Cca 45 % hmotnosti, cca 33 % objemu
Báze 2: Cca 36 % hmotnosti, cca 30 % objemu
Báze 3: Cca 31 % hmotnosti, cca 29 % objemu

Těkavé organické látky (VOC) Cca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)
Množství VOC je výrobním závodem uvedená průměrná hodnota uváděného
výrobku; následkem toho se může lišit vzhledem k variaci jednotlivých výrobků,
na které se vztahuje tento technický list.

Odstíny K dispozici v různých barvách, lze tónovat do lesku 25.
Tónovací systém Teknocolor
Lesk (60°) Cca 25
Ředidlo Voda.
Hustota Cca 1,03-1,21 kg/l, v závislosti na množství pigmentů.

Báze 1: Cca 1,21 kg/l
Báze 2: Cca 1,09 kg/l
Báze 3: Cca 1,03 kg/l

Skladování Chraňte před mrazem a uchovávejte při teplotě do +30 °C. Nádobu uchovávejte
po použití hermeticky uzavřenou. Skladovatelnost je uvedena na štítku.

Balení K dispozici ve standardních velikostech balení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

TEKNOCOAT AQUA 2575-32
Vodou ředitelná horní vrstva
Vodou ředitelná horní vrstva. Na dřevěné panely a dřevovláknité desky.
Vhodné pro svislé nanášení. Velmi vhodné pro aplikaci na linkách povrchové
úpravy. Pouze pro použití v interiéru.

Velmi rychle schnoucí. Velmi dobře stohovatelné. Dobré vyrovnávání. Dobré výplňové vlastnosti.
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Způsob aplikace Vysokotlaké stříkání bez přídavného vzduchu, Vysokotlaké stříkání s přídavným
vzduchem, Konvenční stříkání

Doporučené aplikované množství 90-130 g/m²
Aplikace Před použitím produkt důkladně a rovnoměrně rozmíchejte.
Doba schnutí +20 °C / 50 % RH
- suché pro manipulaci 1 h
- suché pro stohování 2 h
- nucené schnutí +50 °C / 50 % RH:

-suché umožňující manipulaci: 20 min. po vychlazení
-suché pro stohování: 20 min. po vychlazení
Doba sušení je orientační a může se lišit v závislosti na kvalitě dřeva, teplotě,
vlhkosti, cirkulaci vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.

Nátěrový systém TEKNOCOAT AQUA 2575-32 lze použít na vodou ředitelné základové vrstvy
Čištění Voda, TEKNOCLEAN 1949-00.

Bezpečnostní a preventivní opatření Viz bezpečnostní list.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Výše zmíněné informace jsou normativní a podložené laboratorními testy a praktickými zkušenostmi. Informace jsou nezávazné a my nemůžeme přijmout odpovědnost za
výsledky způsobené za pracovních podmínek, které nemůžeme ovlivnit, a tudíž zákazník nebo uživatel se nezbavuje odpovědnosti otestovat vhodnost našich výrobků pro
specifické způsoby a metody aplikace za aktuálních podmínek aplikace. Naše odpovědnost se vztahuje pouze na poškození způsobená přímo vadami produktů dodaných firmou
Teknos. Výrobek je určen jen k profesionálnímu užití. To znamená, že uživatel má dostatečné znalosti, aby výrobek používal správně s ohledem na technické a pracovní
bezpečnostní aspekty. Nejnovější verze Technických listů a Bezpečnostních listů jsou k dispozici na našich stránkách www.teknos.com. Všechny ochranné známky obsažené
v tomto dokumentu jsou výhradním majetkem koncernu Teknos Group nebo jeho přidružených společností.

TECHNICKÝ LIST
2023-01-26
7
TEKNOCOAT AQUA 2575-32

2 / 2www.teknos.com


	TECHNICKÉ ÚDAJE
	NÁVOD K POUŽITÍ
	ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

