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TEKNOL AQUA 1410-01 
Zaščitni premaz za les za oblivanje / potapljanje 

 

 

TEKNOL AQUA 1410 je industrijski zaščitni premaz na vodni osnovi, za nov neobdelan les za zunanjo 
uporabo (razred uporabe 3) kot je določeno v BS/EN 335-1:1994, kot na primer za premazovanje oken in 
vrat. 
 
Izdelek ščiti površino lesa in obdelano površino pred propadanjem in glivami, ki les obarvajo. Je  v skladu z EN 
599-1. Impregniran les postane dimenzijsko trdnejši. 
 
TEKNOL AQUA 1410 zmanjšuje lisavost pri naknadni obdelavi prosojne površine. 
 

TEHNIČNI PODATKI 
 
Vezivo:   Sintetično vezivo 
 
Suha snov:  Cca. 5 % w/w 
 
Hlapne organske spojine 
(VOC):  Glej Varnostni list. 
 
Teoretična poraba: Je odvisna od kakovosti lesa in vrste nanosa. 
 
 
APLIKACIJA 
 
Priprava podlage: Les mora biti čist, brez prahu in umazanije. Priporočena vlažnost lesa: 
 
 Okna in vrat: cca. 13 % in ne sme presegati 15 % 
 Obloge: 18 ± 2 %. 
 
Nanos: Nanos s čopičem, potapljanjem ali oblivanjem oz. z ročnim ali samodejnim pršenjem. Prosimo, 

upoštevajte navodila na etiketi!   
 
Pogoji nanosa: Izdelek je pripravljen za uporabo. Proizvod se mora dobro premešati pred uporabo. 
 
 Zaradi izhlapevanja je potrebno trdnim snovem tekočine redno dodajati vodo. Vodo dodajajte na 

osnovi izmerjene vsebnosti trdnih snovi v materialu. 
 
 Optimalna temperatura za nanašanje materiala: 18–22°C 
 Optimalna vlažnost zraka:                             cca. 50 % 
 
Nadaljnja obdelava: Predno obdelan les izpostavite vremenskim vplivom, ga je potrebno zaščititi s končnim 

premazom.  
 
Čas sušenja: Pri 20°C in 50 % relativni vlažnosti zraka: 
  
 Suh na dotik:  po 1-2 urah 
 Nadaljnja obdelava: po 2-3 urah 
 
 Čas sušenja lahko skrajšamo z uporabo posebnih sušilnih sistemov za umetno sušenje. Čas 

sušenja je okviren in se lahko razlikuje glede na kakovost lesa, temperaturo, vlažnost in zračenje. 
 
Čiščenje: Oprema se očisti z vodo.  
 
 
ZDRAVJE IN ZAŠČITA Glej Varnostni list. 
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DODATNE INFORMACIJE 
 
Velikost embalaže: 20, 120 in 1000 l 
 
Shranjevanje: Izdelek je potrebno shranjevati pri temperaturi nad 5 °C. Rok uporabe pri neodprti embalaži: glejte 

“Uporabno do“ na etiketi. Po uporabi tesno zaprite embalažo. Ne shranjujte v bližini živil. 
 
Državne registrske oznake: TEKNOL AQUA 1410 je opremljen z obvestilom o pesticidih danskega ministrstva za okolje. 
 
 SI: SI-2013-3013 
 AT: AT/2012/Z/00088-01/8 
 CH: CH-0008318-0000 
 CZ: CZ-2012-0033 
 DE: DE-2012-MA-08-00110 
 DK:  BPD-reg. nr. 417-5 
 EE: EE/2012/0018 
 FI: FI-2016-0008 (family), FI-2016-0008-1 
 HU: HU-2012-MA-08-00018-0000 
 IT: IT/2014/00183/MRAFP 
 LT: (10-14 17.5)BPR-104(A-08VAP181149/D-20-47 
 LV: LV/2012/MR/018 
 NO: NO-2014-0040 
 PL: PL/2013/0064/A/MR/FF 
 SE: Reg. nr. 4707 (klass 2) 
 SK: 2010/3549/6806/SK/MA/8409 
 UK: UK-2012-0481 
 

 
 
Zgornje informacije temeljijo na laboratorijskih preizkusih ter praktičnih izkušnjah. Informacije so informativne, zato ne moremo prevzeti odgovornosti za rezultate 
pridobljene pod delovnimi pogoji izven našega nadzora, posledično pa kupec ali uporabnik ni razrešen odgovornosti preizkušanja primernosti naših izdelkov za 
določene namene in uporabniške metode pod dejanskimi pogoji uporabe. Naša odgovornost zajema le škodo, povzročeno zaradi napak v izdelkih dobavljenih od 
Teknosa. Najnovejše različice tehničnih in varnostnih listov posameznih materialov so na voljo na naši spletni strani www.teknos.com.  

http://www.teknos.com/


Informacije o obveznem označevanju blaga za predmete obdelane 
z TEKNOL AQUA 1410-01 

 
Ko je predmet obdelan z zaščitnim sredstvom za les in njegovimi biocidnimi lastnostmi (zaščita pred npr. gobami, ki 
uničujejo les ali ga razbarvajo), se sklicuje na spodnja navodila, ki so v skladu z novo evropsko direktivo o biocidnih 
pripravkih, ki je stopila v veljavo 1. septembra 2013. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje:  
 
Oseba odgovorna za prodajo obdelanih predmetov, kot so vrata in okna, mora označiti takšne predmete s 
podrobnostmi, ki so za TEKNOL AQUA 1410-01 zapisane na spodnjem SEZNAMU.  
 
Označevanje mora biti jasno vidno, berljivo in ustrezno trajno. Kadar je zaradi funkcije obdelanega predmeta to 
potrebno, mora biti označevanje natisnjeno na embalaži, priročniku za uporabo ali garanciji. 
 
Za podrobnejše informacije se prosimo obrnite na uredbo o biocidih, 528/2012, 58. člen, 3. del:  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:SL:PDF   

 
 

SEZNAM za obdelane predmete  
s TEKNOL AQUA 1410-01 

 
 

Ta predmet je bil obdelan z zaščitnim sredstvom za 

les: (Urejen z uredbo o biocidih 528/2012, PT8) 

TEKNOL AQUA 1410-01 

a) Predmeti obdelani z TEKNOL AQUA 1410-0 
vsebujejo: 

Biocidi potrjeni za izdelek tipa 8 

b) Predmeti obdelani z TEKNOL AQUA 1410-01 so 
zaščiteni pred: 

Gobe, ki uničujejo les ali ga razbarvajo 

c) Predmeti obdelani z TEKNOL AQUA 1410-01 
vsebujejo naslednje biocide: 

Propikonazol, IPBC 

d) Predmeti obdelani z TEKNOL AQUA 1410-01 
vsebujejo sledeče nanomateriale: 

- 

Zaščitno sredstvo za les TEKNOL AQUA 1410-01 
proizvaja: 

Teknos A/S 

Industrivej 19 

DK-6580 Vamdrup 

Tel.: +45 76 93 94 00 

e) Posebni previdnostni ukrepi za predmete obdelane z TEKNOL AQUA 1410-01: 

Za varovanje vodnih organizmov ne uporabljajte obdelanega lesa v bližini vodnega okolja (reke, 

potoki, jezera itd.). 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:SL:PDF

