
Środek konserwujący drewno i podkład
AQUAPRIMER 2907

Chroń drewno przed czynnikami  
biologicznymi
AQUAPRIMER 2907-02: transparentny podkład 
na bazie wody do twardych i miękkich gatunków 
drewna dla ochrony przed ryzykiem klasy 3. Pro-
dukt łączy w sobie cechy środka konserwujące-
go drewno i podkładu. 

AQUAPRIMER 2907-02 nakładany jest przez 
polewanie wielostrumieniowe lub zanurzanie. 
Produkt stosowany w połączeniu z przemysłową 
warstwą nawierzchniową Teknos chroni stolarkę 
zewnętrzną przed sinizną i grzybami rozkładają-
cymi drewno.   

AQUAPRIMER 2907-42: kryjący podkład do 
aplikacji natryskiem chroniący drewno przed si-
nizną.  

Sprawdzona ochrona
AQUAPRIMER 2907-02 (transparentny) spełnia 

normę EN 599 (obejmującą EN 113 i EN 152).  
AQUAPRIMER 2907-42 (wersja kryjąca) spełnia 
normę EN 152.

Zgodność z przepisami UE
Produkt AQUAPRIMER 2907 jest dopuszczo-
ny zgodnie z Dyrektywą BPR. Produkt spełnia 
wymogi dyrektywy LZO. Nieustannie pracujemy 
nad zgodnością naszych produktów z przepisa-
mi REACH.

Zadzwoń do nas
Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty  
i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodat-
kowych informacji, jeśli rozważają Państwo 
zastosowanie AQUAPRIMER 2907 lub innego 
produktu firmy Teknos. 
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiąza-
nia w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Transparentny  
AQUAPRIMER 2907-02 do 
nakładania  przez polewanie  
wielostrumieniowe lub 
zanurzanie

Kryjący  
AQUAPRIMER 2907-42 
do aplikacji natryskiem
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Zalecane systemy powłok

* Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną. 
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Środek konserwujący 
drewno * / Podkład *

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Miękkie gatunki drewna
2-powłokowy
Transparentny / Kryjący

AQUAPRIMER 2907-02 

AQUATOP 2600 

Wszystkie gatunki drewna
3-powłokowy
Transparentny / Kryjący 

AQUAPRIMER 2907-02 

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600 

AQUAPRIMER 2907-02* / 2907-42*
Produkt

Zawartość

Kolor

Opakowanie

Cechy i korzyści

Zoptymalizowana mieszanka środków grzybobójczych

Niska lepkość

Łączy w sobie cechy konwencjonalnego środka konserwującego drewno 
z funkcją konwencjonalnego podkładu

AQUAPRIMER 2907-02: aktywna ochrona przeciwko siniźnie  
i grzybom rozkładającym drewno

AQUAPRIMER 2907-42: skuteczna ochrona przeciwko siniźnie

Głębsza penetracja środków grzybójczych w drewnie

Łatwość i szybkość zastosowania, ponieważ dwie konwencjonalne 
warstwy nakładane są w jednej powłoce

Cechy Korzyści

AQUAPRIMER 2907-02

Spoiwo syntetyczne, substancje grzybobójcze, 
woda

Bezbarwny, odcienie transparentne

20, 120, 1000 l

AQUAPRIMER 2907-42

Spoiwo syntetyczne, substancje grzybobójcze, woda

Biały

20, 120, 1000 l

2907-02 2907-02 2907-42
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