
Zewnętrzny system bezbarwny 
AQUATOP 2600-66

Bezbarwne systemy powłok teraz również 
do zastosowań na zewnątrz budynków 
Teknos rozbudował swój asortyment powłok 
nawierzchniowych o powłokę bezbarwną do 
zastosowań zewnętrznych na drewniane okna, 
drzwi, deski elewacyjne itp. ze sosny, świerku i 
modrzewia.

Długotrwała ochrona drewna
Światło UV rozbija ligninę w drewnie. Pod wpły-
wem promieniowania UV często dochodzi do 
fotochemicznej reakcji składników drewna, co 
może skutkować blaknięciem, żółknięciem lub 
ciemnieniem powierzchni drewna. Nowy system 
powłok Teknos oferuje silną ochronę przed dzia-
łaniem promieniowania UV oraz minimalizuje 
żółknięcie drewna.

Konserwacja w celu zachowania piękna
Aby jak najdłużej cieszyć się naturalnym pięknem 
drewna konieczne jest przeprowadzanie regular-

nych zabiegów konserwacyjnych. Nie możemy 
przezwyciężyć praw fizyki dotyczących wpły-
wu promieniowania UV i nie możemy zapobiec 
żółknięciu drewna, ale rozbudowaliśmy nasze 
możliwości przy pomocy inteligentnej receptury, 
dzięki której naturalne piękno drewna można wy-
korzystywać także na zewnątrz budynków. 

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

Zadzwoń do nas
Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i 
łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych 
informacji, jeśli rozważają Państwo zastosowanie 
AQUATOP 2600-66 lub innej powłoki Teknos. 
Nasz dział techniczny jest zawsze gotowy po-
móc Państwu przy doborze optymalnego roz-
wiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

W porównaniu z dostęp-
nymi na rynku systemami 
powłok rozwiązanie Teknos 
minimalizuje żółknięcie 
drewna (zewnętrzny sys-
tem bezbarwny  
z AQUATOP 2600-66 
pokazano z lewej strony)
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Cechy i korzyści

Rozwiązanie systemowe

Zastosowanie najnowszej technologii podczas opracowywania receptury

Odpowiedni dobór spoiwa i dodatków zapewniają doskonałą rozlewność

Trwały system powłok*, w którym właściwości poszczególnych warstw 
wpływają na przedłużenie trwałości drewna i chronią powłokę przed żółknięciem  

Bezbarwny system powłok podkreślający naturalny rysunek drewna 

Doskonale gładka powierzchnia w jedwabistym wykończeniu

Cechy Korzyści

AQUATOP 2600-66

Zalecane systemy powłok

Zawartość

Opakowanie

Środek konserwujący 
drewno*

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Spoiwo syntetyczne, specjalnie dobrana 
mieszanka substancji odpornych  
na promieniowanie UV

3, 10, 20, 120, 1000 l

Miękkie i twarde gatunki drewna
3-powłokowy

GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600-66

* Gwarancja w zależności od stopnia ekspozycji na działanie czynników zewnętrznych

* Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
  Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

1. 2.

Jedwabiste wykończenie na drewnie sosnowym (po lewej) i 
modrzewiowym (po prawej)

Bezbarwny system powłok uwypuklający naturalny rysunek drewna
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