
TEKNOCLAD 3370 / 3371
DIREKTE PÅ TRÆ - VANDFORTYNDBAR OVERFLADEBEHANDLING  

TIL TRÆBEKLÆDNING

Vores mission er at forlænge slutprodukters livscyklus med smarte, teknisk 
avancerede løsninger, som beskytter alle overflader. Vi arbejder altid tæt 
sammen med vores kunder. 

HURTIGERE PRODUKTION AF TRÆBEKLÆDNING
Vores alt-i-ét-produkt er både grunder, 
mellembehandling og topcoat i ét og samme produkt. 
Når overfladebehandlingen kan klares med færre lag, 
kan træbeklædningen fremstilles hurtigere og til lavere 
omkostninger.
Overfladebehandlingen påføres direkte på træet og er 
egnet til alle træsorter. Den er blokfri, så produkterne 
kan gå hurtigere igennem fremstillingsprocessen.

ANVENDELSESMULIGHEDER
TEKNOCLAD serien egner sig til både sprøjtning og 
børstemaskine, vacumat eller pensel. Til sprøjtning 
vælges TEKNOCLAD 3370. Til børstemaskine 
vælges TEKNOCLAD 3371. Begge produkter har god 
vedhæftning og gode flydeegenskaber. 

Farver, der holder
Både de dækkende og transparente malingstyper 
kan tones i alle farvenuancer, så dine kunder kan få 
præcis den farve, de ønsker. De dækkende farver har 
høj dækkeevne, og de transparente typer har dyb 
transparens. 
Fås i halvmat, glans 20.

KONTAKT OS
Kontakt din Teknos afdeling for yderligere oplysninger 
om TEKNOCLAD 3370 / 3371.

 PRIMÆRE EGENSKABER
 Grunder, mellembehandling, topcoat - alt-i-ét

 Påføres direkte på træ

 Mange påføringsmetoder

 Fås i halvmat, glans 20

 God blokfrihed, vedhæftning- og flydeegenskaber

  Dyb transparens med transparent 
  overfladebehandling

 De dækkende farver har høj dækkeevne



PRODUKTFAKTA

SPRØJTNING BØRSTEMASKINE

1. LAG TEKNOCLAD 3370 TEKNOCLAD 3371

2. LAG TEKNOCLAD 3370 TEKNOCLAD 3371 

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE

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. De nyeste versioner af Teknos’ tekniske datablade og sikkerhedsdatablade 
er tilgængelige fra vores hjemmeside www.teknos.com. Alle varemærker, der indgår i dette dokument, er ejet af Teknos Group eller tilknyttede selskaber.

Glans: Halvmat 20

BASE SPRØJTNING BØRSTEMASKINE

Base 1 - HVID TEKNOCLAD 3370-22 TEKNOCLAD 3371-22

Base 3 - DÆKKENDE TEKNOCLAD 3370-22 TEKNOCLAD 3371-22

Base T - TRANSPARENT TEKNOCLAD 3370-42 TEKNOCLAD 3371-42

TYPER, FARVER, GLANS

TØRRETID ved 20oC og 50% relativ luftfugtighed

Forbehandling er nødvendig for tømmer, der ikke opfylder holdbarhedsklasse 3, EN 350:2016. 
Teknos træbeskyttelsesprodukter, der opfylder kravene ifølge EN 599-1, er TEKNOL AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 
og TEKNOL AQUA 1412-01

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

Håndteringstør efter 1 time

Slibetør / 
genbehandlingstør 

efter 2 timer

TEKNOS A/S 
Industrivej 19
DK-6580 Vamdrup
Tel. + 45 76 93 94 00
teknos@teknos.dk
www.teknos.dk 


