
LAG 1
BLÅSPLINTGRUNDER

lag 2
TOPCOAT

Produkt
AQUAPRIMER® 

2907-63*
AQUATOP®
2600-XX**

Anbefalet 
påføringsmetode Sprøjtning Sprøjtning

Påføringstemperatur Minimum 15 °C

Vådfilmtykkelse (µ) 125-170 125-170

Overmaling 
20 °C, 50 % RH 3-4 timer N/A

Når malingen er tør Fjern ujævnheder og støv N/A

Rengøring af udstyr Vand Vand

SYSTEMSPECIFIKATION Bygningelementer udendørs
System til blåsplintgrunder til træ

Industriel overfladebehandling, som beskytter mod blåsplint, designet til at blive 
slutbehandlet med en separat topcoat. Velegnet til trævinduer og -døre af fyrretræ 
med mindst 90 % kerneved. 

Designet til påføring med automatisk eller manuel højtrykssprøjte.

Brugsanvisning
Påfør ved temperaturer mellem 15 °C og 35 °C samt en luftfugtighed under 50 % RH. 
Lav temperatur og høj luftfugtighed kan hæmme hærdningen. 

Overfladetemperaturen skal være mindst 3 °C over dugpunktet for at forhindre 
fugtkondensering under hærdningsprocessen. 

Overfladen, der skal behandles, skal være ren, tør og fri for støv og fedt. 

AQUATOP® 2600 fås i standard- og specialfarver.

Yderligere oplysninger
Yderligere produktoplysninger findes i de tekniske datablade på teknos.com

Vigtige bemærkninger
Let fjernelse af ujævnheder efter første lag giver en mere ensartet malingsfilm.

www.teknos.dk

* Sørg for sikker brug af biocider. Læs altid etiketten og produktoplysningerne før brug.
**Kontakt Teknos for at få den produktvariant, der er bedst egnet til dit projekt.

Ovennævnte vejledende informationer er baserede på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer. Oplysningerne er uforpligtende, og vi kan ikke påtage os ansvar for de opnåede resultater under arbejdsforhold uden for vores kontrol, 
og derfor kan køberen eller brugeren ikke frasige sig forpligtelsen til at teste vores produkters egnethed i forhold til individuelle formål og påføringsmetoder under de faktiske påføringsforhold. Teknos’ ansvar dækker alene skader 
opstået direkte som følge af mangler eller fejl ved de af Teknos leverede produkter.   
Dette produkt er kun beregnet til professionel brug. Dette indebærer, at brugeren besidder tilstrækkelig viden til at bruge produktet korrekt med hensyn til tekniske og arbejdsmæssige sikkerhedsaspekter.   
De nyeste versioner af Teknos’ tekniske datablade og sikkerhedsdatablade er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der vises i dette dokument, ejes eksklusivt af Teknos Group eller koncernens 
tilknyttede selskaber.
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