
Podkład do twardych gatunków drewna
AQUAPRIMER 2900-42

Specjalnie do gatunków drewna sprawiających 
problemy w obróbce
Obróbka twardych gatunków drewna zawsze stanowi 
wyzwanie, lecz nasz podkład AQUAPRIMER 2900-42  
do drewna twardego zapewnia optymalną ście-
kalność podczas polewania wielostrumieniowego  
i zanurzania takich gatunków  drewna jak iroko, fra-
miré, swietenia, sipo, mahoń, dąb i meranti.

Bardzo dobre właściwości ściekalności
AQUAPRIMER 2900-42 został opracowany do 
nakładania poprzez polewanie wielostrumienio-
we i zanurzanie. Produkt cechuje się bardzo do-
brymi właściwościami ściekalności na gatunkach 
drewna, które zawierają rozpuszczalne w wodzie 
garbniki i ekstrakty, uniemożliwiające równomierną 
ściekalność a w efekcie powodujące powstawanie 
nierównomiernego wybarwienia powierzchni (np. 
egzotyczne gatunki drewna zawierają substancje 
destabilizujące tradycyjne podkłady alkidowe). 
Teknos stworzył nowy, transparentny podkład do 
drewna twardego, który rozwiązuje problem po-
przez szybsze ściekanie. Czas kontaktu podkładu 

z destabilizującymi substancjami jest krótszy, dzię-
ki czemu uzyskujemy gładką, wysoce transparent-
ną, jednolicie zabarwioną i pozbawioną zacieków 
powierzchnię. AQUAPRIMER 2900-42 zapewnia 
możliwie najlepiej zagruntowaną powierzchnię pod 
warstwę nawierzchniową, nawet przy zróżnicowa-
nej jakości drewna. Najlepsze efekty są osiągane, 
jeżeli AQUAPRIMER 2900-42 jest aplikowany w ra-
mach systemu powłok Teknos.

Zgodność z przepisami UE
Produkt spełnia wymogi Dyrektywy VOC. Nieustan-
nie pracujemy nad zgodnością naszych produktów 
z przepisami REACH.

Zadzwoń do nas
Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i ła-
twy sposób, na otrzymanie porady i dodatkowych 
informacji jeśli rozważają Państwo zastosowanie 
AQUAPRIMER 2900-42 lub innego produktu Teknos. 
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania  
w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Lepsza ściekalność  
na gatunkach drewna  
z wodorozpuszczalnymi 
garbnikami i ekstraktami.

Większa swoboda w wybo-
rze gatunków drewna
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Cechy i korzyści

Bezbarwne i wysoce transparentne spoiwa wyselekcjonowane  
do mieszanki w recepturze AQUAPRIMER 2900-42

Bardzo dobre właściwości ściekalności na gatunkach drewna  
z wodorozpuszczalnymi garbnikami i ekstraktami

AQUAPRIMER 2900-42 jest częścią strategicznego systemu powłok 
zewnętrznych i zapewnia optymalną przyczepność kolejno następującym 
powłokom

Jednolicie zabarwiona, zagruntowana i wysoce transparentna 
powierzchnia zapewniająca estetyczny wygląd powłoki

Większa swoboda wyboru spośród dostępnych gatunków drewna

Doskonałe efekty w powiązaniu z długotrwałą odpornością powłoki

Cechy Korzyści

AQUAPRIMER 2900-42
Zawartość

Kolor

Opakowanie

Spoiwo syntetyczne, woda

Transparentny  

20, 120, 1000 l  

Zalecane systemy powłok

Podkład 

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Twarde gatunki drewna*

AQUAPRIMER 2900-42

ANTISTAIN AQUA 2901

GORI 660 /
AQUATOP 2600

* Twarde gatunki drewna o niskiej odporności należy konserwować przy użyciu GORI 356**
**Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  
   Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.   
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