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Din partner 
for total tillid til 
overfladebehandlinger
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En af de vigtigste komponenter i denne beskyttelse er overfla-
debehandlingen, og at du har tillid til, at Teknos påtager sig dette 
ansvar. Vi vil gerne at gengælde den tillid med fremragende 
support til din overfladebehandling.

En del af denne support er en garanti for vores udendørs overfla-
debehandlingpræstation, men Teknos Total Trust går videre end 
det.

Vi tager et helhedsorienteret syn på tingene. Vi tror på, at hvis 
vores kunder inden for fremstilling får den rette support, vil vores 
overfladebehandling have den bedste ydeevne i hele levetiden 
for de produkter, de beskytter.

Lad os forklare det nærmere...

TOTAL TILLID
• Du har tillid til Teknos
• Du kan stole på, at vores overfladebehandling beskytter 
dine produkter

TEKNOS
• Dokumenteret høj ydeevne for overfladebehandling i hele 
verden i mere end 70 år
• En familievirksomhed, der er engageret i bæredygtighed 
som en vigtig drivkraft for vores strategiske kurs

TOTAL
•  Vi samarbejder med dig om at optimere dine 
overfladebehandlingsprocesser
•  Vi tilbyder ekspertise inden for konstruktionsdesign for 
yderligere at forbedre effektiviteten af overfladebehandlingen
•  Vi giver anbefalinger om avancerede løsninger og ny 
udvikling, der vil forlænge levetiden for dine produkter
•  Garanti, der giver dig entydig tillid til holdbarheden 
af den udendørs overfladebehandling
•  Vi vejleder i vedligeholdelse og genbehandling, så du 
kan sikre, at kunderne kan nyde dine produkter i mange år 
fremover

Som producent af enestående kvalitetsprodukter vil du gerne kunne forsikre din virksomhed og dine 
kunder om, at dine produkter til udendørs anvendelse er beskyttet. 

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER



EN BÆREDYGTIG 
TILGANG
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Lad os hjælpe dig med dine bæredygtigheds-mål, uanset om det 
drejer sig om at gennemgå VOC-niveauer, forlænge holdbarheden, 
udfase farlige ingredienser, indføre miljømærker, reducere ressour-
ceudtømning, forbedre luftkvaliteten eller genanvende materialer. 

Dine mål er vores mål, og vi vil arbejde sammen om at opnå en 
mere bæredygtig fremtid. 

Bæredygtighed i centrum i vores strategi. Det betyder, at beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet er grundlaget for vores produkt- og serviceudvikling. 

• Vi skaber et miljø og en kultur, hvor idéer og initiativer kan 
blomstre
• Vi udvikler medarbejdernes kompetencer og færdigheder
• Vi tiltrækker de bedste talenter

• Vi skaber større sikkerhed, sundhed og trivsel for vores 
medarbejdere
• Vi udvikler en bæredygtig forsyningskæde
• Vi minimerer vores miljøpåvirkning ved at investere i faciliteter  
 og en kultur med konstante forbedringer 

• Vi udvikler innovative løsninger, der holder længere og reducerer  
 behovet for vedligeholdelse
• Vi investerer i produkter med lav VOC og søger alternativer 
 til farlige kemikalier
• Vi øger brugen af fornybare og genanvendte råmaterialer

• Vi støtter unge i at gøre karriere, fremmer iværksætteri og viser 
samfundssind
• Vi støtter og engagerer os i lokalsamfundene

EKOBIOFREMTIDIGE 
GENERATIONER

MEDARBEJDER- 
UDVIKLING

BÆREDYGTIGE 
LØSNINGER

ANSVARLIG DRIFT OG 
FORSYNINGSKÆDE



Betroet 
overfladebehandlingspartner
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Når vi siger, at du kan stole på Teknos, mener vi mere end vores overfladebehandlinger
Partnerskabet med vores kunder er en måde at arbejde på, og vi ser på 
overfladebehandlingsprocessen som en helhed. 

Den ensartede tilgang er udviklet til at give dine produkter maksimal beskyttelse og forsikre dine 
kunder om den enestående kvalitet af din fremstillingsproces.

Hvordan du optimerer dine 
overfladebehandlingsprocesser ved at:
• Vælge de rigtige dyser og sprøjtetryk for at få en ensartet  
opbygning af malingsfilmen
• Spraye maling på et vindue i én arbejdsproces i stedet for 
fire for at reducere problemer som f.eks. løbende maling 
eller langsom tørring, der skyldes forkerte påføringsteknikker

Konstruktionsdesign til yderligere forbedring af 
overfladebehandlingens effektivitet ved at:
• Anvende bearbejdningsmetoder, der understøtter den 
rigtige filmopbygning
• Afrunde kanter og undgå dårligt bearbejdede skarpe eller  
ujævne kanter

Avancerede løsninger og nyudviklinger, der forlænger  
dine produkters levetid
• Overfladebehandling, der giver ekstra beskyttelse mod 
brand eller reducerer effekten af haglskader

Et fuldt vedligeholdelsesvenligt system med 
vedligeholdelses- og genmalingsvejledning til dine 
kunder
• Besøg vores webside for at finde vores praktiske 
vejledninger til boligejere, der giver dine kunder 
skræddersyede råd om, hvordan Teknos' fabrikspåførte 
overfladebehandlinger kan holdes i topform og forlænge 
levetiden for dit produkt.

Besøg www.teknos.dk for at få flere oplysninger.

Vores komplette support
Med mere end 70 års ekspertise inden for overfladebehandling kan vi vejlede om:
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EN HISTORIE 
OM PRÆSTATION

Vores holdbare overfladebehandlingssystemer giver dokumenteret beskyttelse mod vejrets påvirkning 
i klimaer over hele verden.

UV-beskyttelse til vinduer
Transparent overfladebehandling i områder med højt 
UV-indeks AQUATOP 2600, AQUAPRIMER 2900

Caribien, Caymanøerne

LANGTIDSHOLDBAR BEKLÆDNING
Monteret i 2010, første genmaling planlagt 2020
AQUATOP 2600, AQUA PRIMER 2907

ABIL House, Indien

Vinduer i højden ved havet
Fyrtårnet ligger 162 meter over havets overflade
AQUATOP 2600, ANTISTAIN AQUA 2901

Belle Tout-fyrtårnet, Storbritannien

Superholdbar facade
Svarer til Qualicoat klasse 2 standard
INFRALIT PE 8795

Turku Universitetshospital, Finland
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TEKNOS 
FULDKOMMEN TILLID

Vores garanti for kvalitet og ydeevne af udendørs overfladebehandlingsløsninger.

SPECIFIKATIONER
Vores helhedsorienterede tilgang hjælper dig med at opnå de 
højeste standarder inden for byggeri. Vi kan rådgive om processer 
og løsninger, så dine produkter bliver fremstillet, installeret og 
færdiggjort med Teknos-godkendte systemer. 

Vi vejleder dig i tekniske specifikationer og variabler som materiale, 
overfladebehandlingssystem, forventede eksponeringsbetingelser, 
design, fremstilling, opbevaring og installation. 

KLASSIFICERINGER
Hvis du er på udkig efter produkter eller systemer, der har 
klassificeringer iht. til teststandarder, så fortæl os det. Vores 
udendørs træ- og uPVC-overfladebehandlinger opfylder en række 
EN-standarder, og vores pulvermalinger er GSB- og Qualicoat-
godkendte. 

Behandl dine produkter med Teknos’ produkter, så de holder sig i 
topform i mange år fremover. Teknos Total Trust-garantien dækker 
udendørs overfladebehandlingsområder såsom:

• Beskyttelse af materialet
• Farvestabilitet
• Overfladens udseende
• Overfladebehandlingsteknologi designet til f.eks. specifikke  
 materialer eller fleksibel malingsfilm

Kontakt os
Dine Teknos-konsulenter har stor erfaring og er un-
derstøttet af mere end 70 års forskning, udvikling og 
eksponeringsdata fra arbejdet i felten. De vil med glæde 
hjælpe dig med at opnå de uovertrufne standarder, som 
Teknos Total Trust beskytter dine produkter med.

Tlf. 7693 9400

Teknos A/S, Industrivej19, 6580 Vamdrup

EN 927    
EN 113   
EN 599   
EN 513   

GSB-
materialelicenser  

Qualicoat
-godkendelser  

Besøg www.teknos.dk for at få yderligere oplysninger 
og download disse klassificeringer



TEKNOS A/S 
INDUSTRIVEJ 19 
DK-6580 VAMDRUP 
TEL. + 45 76 93 94 00 
TEKNOS@TEKNOS.DK 

We make the world
last longer

Teknos er en global virksomhed, som tilbyder en bred vifte af overfladebehandling-
sprodukter til industrien, byggeriet og til private. Teknos blev grundlagt i 1948 og er i dag 
en af Finlands største familieejede virksomheder. Vi er en af de førende leverandører til 

industrien og har en stærk position i detailhandelen og inden for bygningsmaling. 
Vi har en ambition om at udvikle løsninger, der kan være med til at beskytte kloden. 
Derfor arbejder vi tæt sammen med vores kunder på at udvikle smarte, teknologisk 

avancerede løsninger, der beskytter og forlænger levetiden på alle typer af produkter.  
Vil du vide mere, så besøg www.teknos.dk

0010_V1-FEB  2021


