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Teknos tilbyder to nye vandfortyndbare top-
coats til industriel overfladebehandling af 
indvendige døre: 

TEKNOCOAT AQUA 2575 er en hurtigttør-
rende overfladebehandling til vertikal påføring. 
Produktet har gode stablingsegenskaber og 
kan tones ved hjælp af TEKNOCOLOR to-
nesystemet. Anbefalede grundingsproduk-
ter: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866 og  
TEKNOCOAT AQUA 2575 er en fremragen-
de universalløsning til vertikal påføring på 
indvendige døre. Produktet fås nu som base 
1, 2 og 3 i 10 og 20 liters emballage.

TEKNOCOAT AQUA 2580 er en vandfor-
tyndbar topcoat, som er specialudviklet til 
højresistente overflader. Dens korte tørretid 
og fremragende stablingsegenskaber gør 
den perfekt til industrielle processer. Den 
giver en meget hård og slidstærk overfla-
de, som opfylder selv de strengeste krav.  
TEKNOCOAT AQUA 2580 anvendes i et 
system med TEKNOCOAT AQUA PRIMER 
1866 og TEKNOCOAT AQUA 1875, som 
begge kan leveres tonede fra fabrikken.

Begge disse nyudviklede produkter er allere-
de blevet testet under industrielle forhold og 
har bevist deres værd i praksis. 
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Nye løsninger til indvendige døre
Til et bredt spektrum af forskellige kravsspecifikationer
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Teknos er den oplagte partner, når det gæl-
der træ til indendørs anvendelse. Vi har gen-
nemgået vores omfattende sortiment og ud-
valgt en kerneproduktpalet, som dækker alle 
standardkrav. Disse udvalgte produkter giver 
Teknos’ kunder et godt overblik og gør det 
nemmere for dem at finde en passende over-
fladebehandlingsløsning, som er tilgængelig 
med det samme. Ved behov for individuelt 
producerede serier kan kunderne naturligvis 
få hjælp af vores erfarne påføringsteknikere.

Kernesortimentet omfatter opløsningsmid-
delbaserede, vandbaserede og UV-hærden-
de overfladebehandlingsprodukter til lister, 
indvendige døre, køkkener, gulve, trapper og 
møbler. Produkterne dækker en vifte af krav 
fra hurtig og omkostningseffektiv produktion 
til maksimal overfladekvalitet. Produkterne 
har bevist deres værd i praksis og er et re-
sultat af den aktuelt mest avancerede teknik. 
Med disse løsninger vil Teknos’ kunder altid 
være på den sikre side.

Kernesortimentet har udelukkende til formål 
at fungere som et udvalg af muligheder. Deru-
dover vil vi tilbyde et bredt spektrum af yder-
ligere produkter afhængigt af særlige krav og 
de lokale markeder.

Tabellen på næste side giver et overblik over 
kerneprodukterne. Vi udsender desuden en 
ny brochure i marts/april. Den opsummerer 
de vigtigste anvendelsesområder og system- 
anbefalinger.
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Det rette valg for Teknos’ kunder
Kerneprodukter til indendørs brug
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* Dette er anbefalinger for standardprodukter og systemopbygning. Der kan være andre egnede anbefalinger, afhængig af kravsspecifikationer og produktionsmiljø.

Påføring Krav Type System*

Lister Hurtig tørring,
høj hastighed,
store volumener,
økonomisk,
hurtig hærdning (UV)

En-komponent 
vandbaseret

Grunder: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866, TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867,  
AQUAFILLER 1100, TEKNOCOAT AQUA 1875
Sealer: TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700
Topcoat dækkende: TEKNOCOAT AQUA 2550, TEKNOCOAT AQUA 2575
Topcoat klar: TEKNOCLEAR AQUA 1332, TEKNOCOAT AQUA 2550

Bejdse Bejdse: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

UV Sealer: TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat dækkende: TEKNOLUX AQUA 1728
Topcoat klar: TEKNOLUX AQUA 1429

100% UV Sealer: UVILUX 1493
Topcoat dækkende: UVILUX 6790
Topcoat klar: UVILUX 1490

Indvendige 
døre

Hurtig tørring, såvel til 
horisontal som vertikal 
påføring, gode stablings-
egenskaber samt hurtig 
hærdning (UV)

En-komponent 
vandbaseret

Grunder: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866, TEKNOCOAT AQUA 1875
Sealer: AQUAFILLER 2800
Topcoat dækkende: TEKNOCOAT AQUA 2575, AQUACOAT 2650
Topcoat klar: TEKNOCOAT AQUA 1330, TEKNOCLEAR AQUA 1332, 
TEKNOCOAT AQUA 1878

UV Sealer: TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat dækkende: TEKNOLUX AQUA 1728, TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat clear: TEKNOLUX AQUA 1429

100% UV Grunder: UVILUX 1754
Sealer: UVILUX 1456, UVILUX 1493
Topcoat dækkende: UVILUX1745, UVILUX 6790
Topcoat klar: UVILUX 1453, UVILUX 1490, UVILUX 6450

Møbler Fremragende fyldnings- 
og slibeegenskaber, 
knastforsegling, mange 
glansmuligheder, høj 
kemikalieresistens samt 
hurtig hærdning (UV) 

En-komponent 
vandbaseret

Grunder: TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866, AQUAFILLER 2800, 
TEKNOCOAT AQUA 1875
Sealer: TEKNOCOAT AQUA SEALER 2700, TEKNOCOAT AQUA 1330, 
AQUAFILLER 2800
Topcoat dækkende: TEKNOCOAT AQUA 2575, TEKNOCOAT AQUA 1878, 
AQUACOAT 2650
Topcoat klar: TEKNOCOAT AQUA 1330, TEKNOCLEAR AQUA 1332, 
TEKNOCLEAR AQUA 1333

Bejdse Bejdse: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

UV Sealer: TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat dækkende: TEKNOLUX AQUA 1728, TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat klar: TEKNOLUX AQUA 1429

100% UV Grunder: UVILUX 1754, UVILUX 1760
Sealer: UVILUX SEALER 1455, UVILUX 1456, UVILUX 1493
Topcoat dækkende: UVILUX1745, UVILUX 6790
Topcoat klar: UVILUX 1453, UVILUX 1490, UVILUX 6450

Køkkener Fremragende fyldnings-, 
slibe- og kantlakerings-
egenskaber, mange 
glansmuligheder, høj 
kemikalieresistens samt 
hurtig hærdning (UV) 

En-komponent 
vandbaseret

Grunder: AQUAFILLER 2800, TEKNOCOAT AQUA 1875

Bejdse Bejdse: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

UV Sealer: TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat dækkende: TEKNOLUX AQUA 1728
Topcoat klar: TEKNOLUX AQUA 1429

100% UV Grunder: UVILUX 1754
Sealer: UVILUX SEALER 1455, UVILUX 1456, UVILUX 1493
Topcoat dækkende: UVILUX1745, UVILUX 6790
Topcoat klar: UVILUX 1453, UVILUX 1490, UVILUX 6450

Trapper Stor slidstyrke, god 
beskyttelse mod meka-
nisk påvirkning, gode  
fyldningsegenskaber, 
knastforsegling samt 
hurtig hærdning (UV)  

En-komponent 
vandbaseret

Topcoat klar: TEKNOCOAT AQUA 1879

UV Sealer: TEKNOLUX AQUA 1429
Topcoat dækkende: TEKNOLUX AQUA 1728
Topcoat klar: TEKNOLUX AQUA 1429

100% UV Sealer: UVILUX SEALER 1455, UVILUX 1456, UVILUX 1493,  
UVILUX FILLER 2410, UVILUX SEALER 2420

Gulve Træ og PVC, stor slid-
styrke, god beskyttelse 
mod mekanisk påvirkning, 
gode fyldningsegenskaber 
samt hurtig hærdning (UV)

One pack WB Topcoat clear: TEKNOCOAT AQUA 1878, TEKNOCOAT AQUA 1879

Bejdse Bejdse: TEKNOSTAIN 1992, TEKNOSTAIN 1996

100% UV Sealer: UVILUX 1456, UVILUX FILLER 2410, UVILUX SEALER 2420
Topcoat klar: TEKLNOLUX AQUA 1420, UVILUX 6450
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Ny mærkning af farlige stoffer
Europæiske produkt- og miljøforskrifter, CLP

I EU skal kemiske stoffer klassificeres 
og mærkes i henhold til EU-forordning 
1272/2008 (‘CLP-forordningen’) inden den 
1. juni 2015. Der er planlagt en overgangs-
periode på to år, men den gælder kun for 
allerede lagerførte produkter. Denne forord-
ning er EU’s implementering af FN’s GHS 
(globalt harmoniseret system til klassificering 
og mærkning af kemikalier). Den standardi-
serede mærkning har til formål at forenkle 
international handel og gøre håndteringen af 
farlige stoffer mere sikker for mennesker og 
mere miljøvenlig.

Forandringerne involverer farekategorier, 
piktogrammer, signalord og faresymboler. 
Blandt andet bliver de velkendte orange fa-
resymboler erstattet af nye piktogrammer, 
som vil være ens over hele verden (en rød 
ramme på spidsen med en hvid baggrund).

Nye advarselsmærker 
og sikkerhedsdatablade
Introduktionen af den nye mærkning gælder 
også for eksisterende Teknos-produkter, 
selvom recepten og indholdet i emballagen 

ikke er forandret. Fremover kan vandbase-
rede produkter for eksempel være mærket 
med en advarsel om risiko for allergiske 
reaktioner, eftersom nogle af de konserve-
ringsmidler, som de indeholder, er kategori-
seret i en anden fareklasse, eller fordi græn-
seværdierne er blevet ændret. Produkter, 
som indeholder opløsningsmidler, skal have 
yderligere farepiktogrammer, blandt andet 
piktogrammet for ‘Brandfare’. Det skyldes, 
at CLP-systemet i modsætning til den gamle 
mærkning kræver et piktogram, selvom pro-
duktet er i den laveste brandfarekategori.

Teknos vil løbende gå over til den nye 
CLP-mærkning og ændrede sikkerhedsda-
tablade i løbet af de kommende måneder. 
Det betyder, at mærkning og emballage vil 
ændre udseende som følge af den nye for-
ordning, selvom produkterne stadig er de 
samme.

Du kan læse mere om CLP-forordningen på 
http://www.echa.europa.eu/web/guest/re-
gulations/clp
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Teknos’ sikkerhedsdatablad med de nye 
CLP-piktogrammer
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Overfladebehandling i praksis: 

Det fulde spektrum 
inden for industriel 
overfladebehandling

Træ til indendørs anvendelse

Teknos på 
Scandinavian Coating
19.–21.05.2015

Dårlig overfladebehandling skyldes ofte simple fejl. Her er en række vigtige 
faktorer, som du skal huske på, når du overfladebehandler emner til inden-
dørs anvendelse:

Revner i overfladen (med vandfortyndbare produkter) 
Årsag: Tørreprocessen gik for hurtigt. Det skyldes som regel for lav luftfugtig-
hed eller for kraftig luftcirkulation i arbejdsmiljøet.

Hvidmalede komponenter har blå kanter
Årsag: Lakken har ikke den korrekte viskositet. 

Porøs overflade
Mulige årsager: 
•	Det valgte produkt er ikke egnet til overfladen/ materialet 
•	Sprøjtedysen er for stor 
•	Det blev ikke påført tilstrækkeligt mange lag

Appelsinskalseffekt
Typiske årsager: 
•	Sprøjtedysen	er	for	stor
•	Overfladen	fik	ikke	nok	tid	til	at	dampe	af,	inden	den	tørrede
•	Materialet	var	ikke	slebet	tilstrækkeligt	inden	påføringen

For kraftig forstøvning ved vertikal sprøjtning af døre 
Mulige årsager:
•	 For lav luftfugtighed i sprøjtekabinen
•	Utilstrækkelig malingstilførsel

Overflader i opsigtsvækkende design, rust-
beskyttelse, brandsikring eller antimikrobielle 
produkter – Teknos har en løsning til stort set 
ethvert overfladebehandlingsbehov. Alle dis-
se områder er på programmet på messen 
Scandinavian Coating i Göteborg den 19. til 
21. marts.

Teknos præsenterer sit omfattende sorti-
ment af industrielle overfladebehandlings-
løsninger til metal, træ, mineral og plast 
(stand F01:30). Det er tredje gang, at Teknos 
deltager i Scandinavian Coating (efter 2011 
og 2013) og præsenterer sine løsninger til 
designere, ingeniører og indkøbere fra hele  
Skandinavien. Vi glæder os til at hilse på dig!

www.scandinaviancoating.com

TEKNOS: STAND F01:30
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Sofistikerede møbeloverflader
Casestudy: Tvilum (DK)

Den danske møbelproducent Tvilum sender 
hvert år mere end otte millioner møbler ud til 
hele verden. Virksomheden blev grundlagt i 
1962 og har sit hovedsæde i Fårvang tæt 
på Aarhus. Den er en af verdens førende 
producenter af saml-selv-møbler. Det om-
fattende produktsortiment inkluderer flad-
pakkede møbler til stuen, soveværelset og 
børneværelset samt kontoret, køkkenet og 
badeværelset. Tvilum fokuserer på kvalitet 
og attraktivt design i forskellige prisklasser.
 
Tvilum driver virksomhed internationalt via 
repræsentanter, salgspartnere og distributi-
onscentre over hele verden og sælger sine 
produkter via klassiske møbelbutikker samt 
netbutikker. Virksomheden leverer også di-
rekte til slutkunder på anmodning. Hver time 

fragtes der 1.250 kasser med Tvilum-møbler 
ud i verden – det svarer til omtrent 10 millio-
ner om året!

Tvilum fremstiller alle produkter på deres 
fire fabriksanlæg i Danmark. Avancerede 
produktionslinjer og 50 års erfaring med 
fremstilling af fladpakkede møbler gør virk-
somheden i stand til at producere til konkur-
rencedygtige priser i hjemlandet. Derudover 
fokuserer virksomheden på at videreudvikle 
og optimere produktion og design for til en-
hver tid at kunne opfylde alle internationale 
standarder og slutbrugernes behov.

100 % UV-beskyttelse med UVILUX
Tvilum har anvendt Teknos’ overfladebehand- 
lingsprodukter siden 2012. “Vi var på udkig 

efter en ny leverandør i for-
bindelse med, at vi skulle 
idriftsætte en ny produk-
tionslinje til højglansover-
flader,” forklarer Tvilums 
indkøbschef Karl Aage 
Jørgensen. “Den krævede 
ikke bare kvalitetsproduk-
ter, men også en leverandør 
med den nødvendige erfa-
ring og tekniske ekspertise 
til at understøtte en sådan 
proces. Og det var lige 
præcis, hvad Teknos var.”

Lige siden da har Teknos været Tvilums ho-
vedleverandør. Højglansoverfladebehandlin-
gen udgøres af et 100 % UV-hærdende sy-
stem med UVILUX-sealer, UVILUX-grunder 
og UVILUX-topcoat med en glansgrad på 
90. Tvilum anvender systemet med valser i 
stedet for den sædvanlige sprøjtemetode – 
et særligt krav, som blev opfyldt takket være 
Teknos’ tekniske support. Overfladebehand-
lingen opfylder de mest krævende internati-
onale standarder for eksempelvis kemikalie-
resistens. 

Især skabsdøre får en højglans-finish ved 
hjælp af dette system, som regel med en 
dækkende overfladebehandling i hvid, sort 
eller andre trendy farver. Til kanter og inder-
sider benytter Tvilum en mat overfladebe-
handling med en glansgrad på 20. Virksom-
heden sætter også sin lid til Teknos, når det 
gælder overfladebehandling med konventio-
nelle glansgrader. “Vi er i gang med at tage 
endnu en produktionslinje i brug på et andet 
fabriksanlæg her i Danmark, hvor vi løbende 
skal anvende Teknos’ produkter til at opnå 
en normal og mere mat finish,” bekræfter 
Karl Aage Jørgensen. Det betyder, at flere 
og flere kunder over hele verden kan se frem 
til at modtage møbler med lak leveret af Tek-
nos. 

www.tvilum.com
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Smukke, holdbare og økologiske
Casestudy: Træbroer fra Versowood

Imponerende træbroer knejser stolt i den 
finske natur og over de finske veje, men 
der bliver kun bygget et lille antal hvert år. 
Versowood har fundet en løsning på denne 
udfordring og vil i den nærmeste fremtid lan-
cere en standard-brokonstruktion i træ. Det 
nye koncept muliggør anvendelse af færdi-
ge konstruktioner og omkostningseffektiv 
udførelse af træbroer.

Versowood Group er Finlands største pri-
vate træforarbejdningskoncern. Ud over 
forædlede træprodukter fremstiller virk-
somheden også limtræ, træemballage og 
energiprodukter. Virksomheden har cirka et 
dusin produktionsanlæg i Finland, som for-
arbejder omkring 1,3 millioner kubikmeter 
tømmer om året.

Stor erfaring med træbroer 
Træbroer er en del af det anlægs- og vejar-
bejde, som også involverer konstruktioner 
som elmaster og støjhegn. Virksomheden 
begyndte at producere det grundlæggende 
konstruktionsmateriale til træbroer, limet fyr-
retræ, allerede i 1972, og hvert år bygges 
der omkring 50 træbroer til køretøjer og fod-
gængere i dette materiale. Cirka halvdelen 
af virksomhedens produktion går til eksport. 
Versowood markedsfører og sælger træbro-
er til kunder, som kan være byer, kommuner, 
private vejbesiddere og trafikselskaber.

Virksomheden producerer flere forskellige 
typer træbroer med variationer i de bæ-
rende konstruktioner. Den mest almindeli-
ge type er bjælkebroen, som understøttes 

af det indbyrdes forhold mellem højde og 
længde. En anden almindelig type er bue-
broen, hvis vægt bæres af en limtræsbue. 
Broer af denne type kan have en spændvid-
de på op til 100 meter.

Nyere teknologier inden for konstruktion af 
træbroer kommer til udtryk i form af kompo-
sitbroer i træ og beton og broer, hvor bro-
ens langsgående limtræsbjælker er blevet 
presset sammen til ét stort dæk ved hjælp 
af stålelementer, der er boret på tværs gen-
nem træet.

Gode grunde til at vælge træ
“Som konstruktion er en træbro et storsti-
let koncept,” fortæller Harri Mäenpää, som 
er Project Sales Manager hos Versowood. 

Harri Mäenpää, 
projektsalgschef hos Versowood 
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“Den gængse opfattelse af træbroer er dog 
ganske anderledes: De bliver betragtet som 
dekorative og unikke landmærker, som er 
dyre at bygge. Rent faktisk betegnes en 
konstruktion endda som en træbro, hvis 
den bare har en ramme af træ. Den kan for 
eksempel skjules under en betonskal. En 
træbros vigtigste egenskab er ikke, at den 
er smuk – en træbro har et mindre CO2-fod-
aftryk end beton og er konstrueret i et lettere 
materiale, som er nemmere at samle og æn-
dre,” siger Harri Mäenpää.

Selvom man har bygget træbroer i Finland i 
flere tusind år, er den industrielle fremstilling 
en nicheindustri. Indtil for nylig har situatio-
nen været den samme for al offentlig træ-
konstruktion.

“Den lave produktionsvolumen skyldes ho-
vedsageligt indstillingen til trækonstruktio-
ner,” fortsætter Harri Mäenpää. “Designere 
betragter ofte trækonstruktioner som be-
sværlige, eftersom der har været et begræn-
set udbud af færdige skuffeløsninger. Træ 
har desuden stået i skyggen af beton og stål 
i undervisningen inden for byggebranchen.”

Arbejdstegning til ingeniører
Fremtiden ser dog lysere ud: Versowood har 
udviklet to standard-bromodeller til køretøjer 
og fodgængere. Standardmodellerne bety-
der, at ingeniørerne altid har færdige model-
ler og konstruktionsløsninger til rådighed, 
hvilket gør det enklere og hurtigere at desig-
ne en træbro. Fra entreprenørens perspektiv 
giver standardbroer fordele som lavere pro-

duktionsomkostninger og fabriksmonterede 
elementer. 

De nye europæiske forskrifter, som trådte i 
kraft i 2010, indeholdt nye bestemmelser for 
brokonstruktioner i træ, og typebroerne er i 
overensstemmelse med disse. For eksem-
pel skal broer, der er bygget til tung trafik, 
kunne holde til en belastning på 76.000 kilo. 
Levetiden for broer varierer også fra land til 
land og afhænger blandt andet af, hvilke im-
prægneringsmidler, der anvendes. I Finland 
imprægneres træ med kreosot og salt, hvil-
ket giver en effektiv beskyttelse.

Behandlet med Teknos-produkter
Når det gælder overfladebehandling, har 
Versowood længe sat deres lid til Teknos’ 

kvalitetsprodukter, som passer perfekt til 
overfladebehandling af saltimprægneret træ. 
Topcoaten NORDICA EKO 3330-03 kombi-
neret med alkyd-akrylmalingen AQUATOP 
2920 eller lak giver træbroer langvarig be-
skyttelse mod vind og vejr. I øjeblikket er 
dækkende maling det foretrukne valg til 
overfladebehandling, eftersom den holder 
længere end transparent overfladebehand-
ling.

Versowoods nye typebroer kan snart kom-
me i brug. I år vil det vise sig, om der vil blive 
opført flere holdbare og smukke broer i par-
ker og byer og langs vejene i Finland. 

www.versowood.fi
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Centria University of Applied Sciences, som 
ligger i det centrale Finland, er et tværfag-
ligt kompetencecenter, som yder tjenester til 
den lokale region. Under uddannelsesinstitu-
tionens ledelse tilbyder Centrias forsknings- 
og udviklingsafdeling ekspertrådgivning til 
virksomheder og lokalsamfund inden for flere 
forskellige områder. Forsknings- og udvik-
lingsafdelingens primære mål er at indgå i 
et partnerskab med kunderne, udvikle deres 
produkter, iværksætterånd og virksomhed 
samt hjælpe dem med at ekspandere til ud-
landet. 

Centrias forsknings- og udviklingsafdeling 
gør brug af den seneste teknologi, som er 
velegnet til håndtering af træ og forskellige 
overflader og lignende anvendelsesområder. 
Ved at benytte vores tjenester kan virksom-
heder få adgang til ekspertviden og drage 
fordel af vores faciliteter og vores veludstyre-
de laboratorium.

“Vi begyndte at tilbyde vores tjenester til virk-
somheder i midten af 90’erne, da vi indså, at 
lokale virksomheder havde behov for hjælp 
med forskning og projekter. Da vandbase-

rede produkter til overfladebehandling vandt 
større indpas på markedet omkring årtusind-
skiftet, begyndte vores afdeling for trætekno-
logi at tilbyde virksomheder i dette segment 
tjenester inden for overfladebehandlings-
processer,” fortæller udviklingsingeniør Elisa 
Saarela. Teknos har lige fra begyndelsen 
deltaget i forskningsprojekter omkring over-
fladebehandlingsprocesser.

Eksperter i overflade-
behandlingsprocesser
Blandt de ydelser, som Centrias forsk-
ningsenhed tilbyder sine kunder inden for 
overfladebehandling, er de mest populære 
undersøgelser af overfladebehandlingslinjer  
(i investeringsfasen), testkørsler og optimeret 
konfiguration af linjer. Disse ydelser har gjort 
overfladebehandlingslinjer mere effektive og 
mere miljøvenlige samt øget sikkerheden 
på arbejdspladserne. Derudover tilbydes 
ydelser som oplæring af medarbejdere, der 
arbejder med overfladebehandling, produkt-
tests og identifikation af problemer, der op-
står i forbindelse med overfladebehandling. 
Disse ydelser vil blive udvidet til også at om-
fatte udendørs felttests.

Det træteknologiske laboratorium i forsk-
nings- og udviklingsafdelingen har kapa-
citet til egenhændigt at teste overfladebe-
handlingsprocesser og måle malingsfilmens 
hårdhedsgrad.  Afdelingen har en overfla-
debehandlingslinje på adskillige meter efter 
industriel målestok, som opfylder alle eksi-
sterende krav.  “Denne linje har blandt andet 
sprøjteenheder til produkter med høj og lav 
viskositet, en dyseovn med IR-tørreudstyr, 
en fordampningskøleenhed samt kviksølv- 

og galliumlamper beregnet til UV-hærdning 
af produkter. Linjens udformning gør det 
muligt at justere luftgennemstrømning, fug-
tighed og gennemløbshastighed i henhold 
til kundens krav,” forklarer udviklingsingeniør 
Hanna Parikka.

Løsninger tilpasset Teknos’ behov
Centrias forsknings- og udviklingsafdeling 
har udført adskillige produkttests for Tek-
nos, hvoraf den vigtigste er stablingstesten. 
Testen har til formål at undersøge, hvor stor 
tilbøjelighed malingsfilm, der er blevet indu-
strielt påført, har til at klæbe, når emnerne 
stables. De testede overfladebehandlings-
produkter er for eksempel NORDICA EKO 
3330 (til beklædningsbrædder). Resultaterne 
af stablingstestene har givet os værdifulde 
data i forhold til planlægningen af vores kun-
ders overfladebehandlingsprocesser.  

Den test, der er i gang i øjeblikket, handler 
om vandabsorptionen i forskellige kombi-
nationer af overfladebehandling eller mere 
specifikt: Måling af, hvor meget vand ude-
fra, der absorberes via malingslaget. Teste-
ne har til formål at finde frem til den bedst 
mulige overfladebehandlingskombination til 
beklædningsbrædder, som skal anvendes 
under forskellige vejrforhold.

Denne type test udføres under normale for-
hold af en neutral tredjepart for at sikre, at 
Teknos’ kunder får produkter af højeste kvali-
tet, teknisk rådgivning i realtid og omfattende 
overfladebehandlingsløsninger.

www.centria.fi

Ekspert i behandling af overflader
Centria University of Applied Sciences



Komfortable togrejser takket være 
Teknos’ overfladebehandling

Casestudy: Overfladebehandling af metal

Afstandene i Finland er store, og derfor til-
byder det finske jernbaneselskab VR sine 
kunder en komfortabel rejse i moderne vog-
ne. Den nye dobbeltdækkervogn, Duetto- 
Plus, er specialudviklet til netop dette formål. 
Den indeholder en moderne restaurant og et 
alsidigt multifunktionsområde med drejelige 
stole og mødelokale. I begyndelsen af det 
nye år skal de første 26 vogne være leveret, 

og de første har allerede været på skinner 
siden januar i år. De anvendes på langdistan-
ceruter som for eksempel den 600 km lange 
tur mellem Helsinki og Oulu.

Langsigtet partnerskab
DuettoPlus er resultatet af fem års udvik-
lingsarbejde. Togvognen bliver fremstillet af 
den finske virksomhed Transtech Oy. Over-

fladebehandlingen er blevet til gennem flere 
års samarbejde mellem VR, Transtech og 
Teknos. “I de seneste årtier har man gjort 
store fremskridt inden for overfladebehand-
ling til togvogne,” forklarer Joel Lindström, 
som er flådeansvarlig hos VR. “Vellykket 
forskningsarbejde har gjort os i stand til at 
anvende polyurethan-maling og dermed 
minimere udledningen af flygtige organiske 
forbindelser.”

Teknos’ industrielle overfladebehandlings-
løsninger anvendes til alle behandlede over-
flader flader på det nye DuettoPlus. De nye 
produkter, der er blevet anvendt, omfat-
ter TEKNOPLAST PRIMER 7, TEKNOPOX 
FILLER 2112, TEKNODUR COMBI 3560 og 
TEKNODUR 0290. Bogien på DuettoPlus 
er behandlet med TEKNOZINC 90 SE og  
TEKNODUR COMBI 3560.

www.vrgroup.fi
www.transtech.fi
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