
Systemy powłok
do balkonów

Solidne podłoże
Specjalistyczny podkład TEKNOPRIMER 2949 
nałożony na środek do impregnacji drewna mar-
ki Teknos tworzy solidne podłoże na poziomych 
i pionowych powierzchniach drewnianych balko-
nów. Dzięki unikalnym właściwościom, podkład 
TEKNOPRIMER 2949 minimalizuje uszkodzenia 
wywołane działaniem gradu oraz zwyczajnym, co-
dziennym użytkowaniem.

Ulepszona formuła warstwy nawierzchniowej
Na estetykę powłoki wpływ mają właściwości 
ochronne warstwy nawierzchniowej. TEKNOTOP 
2980 to warstwa nawierzchniowa o wyjątkowo 
zaawansowanej formule wykorzystującej niezwy-
kle wydajne dodatki stabilizujące UVA pozwala-
jące ograniczyć utratę połysku i żółknięcie bez 
jakiegokolwiek uszczerbku w zakresie transpa-
rentności. TEKNOTOP 2980 można nakładać 
natryskiem lub metodą flow-coat.

Kompleksowa paleta produktów do wnętrz
System powłok do balkonów składający się z pod-
kładu TEKNOPRIMER 2949 i nawierzchni TEKNO-
TOP 2980 stanowi kolejny dodatek do komplek-
sowej palety produktów marki Teknos do obróbki 
powierzchniowej elementów stolarki zewnętrznej, 
obejmującej bezbarwne i kryjące impregnaty, pod-
kłady, warstwy pośrednie i nawierzchniowe.
Na przestrzeni lat produkty z tej palety dowiodły 
swoich właściwości, przyczyniając się do ugrun-
towania pozycji firmy Teknos jako dostawcy pro-
duktów do stolarki zewnętrznej i budowania dłu-
gotrwałe współpracy z klientami ze Skandynawii, 
Europy Północnej i regionu Morza Bałtyckiego.

Zadzwoń do nas
Zapraszamy do kontaktu jeżeli rozważają Państwo
zastosowanie TEKNOPRIMER 2949, TEKNOTOP 
2980 lub innego produktu marki Teknos.
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania 
w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

TEKNOPRIMER 2949 
i TEKNOTOP 2980 
dostępny jest w wersji 
bezbarwnej lub wybar-
wionej na kolory kryjące i 
transparentne. 
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Cechy i korzyści

Narażenie na działanie czynników atmosferycznych – rezultaty ekspozycji

Środki do impregnacji drewna oraz specjalistyczny podkład TEKNOPRIMER 2949
zgodne z normą EN 599

Zaawansowana formuła z wydajnymi dodatkami stabilizującymi UVA

Barwienie w systemie TEKNOCOLOR

Wytrzymałość i dobra ochrona powierzchni poziomych i pionowych
przed sinizną i pleśnieniem

Estetyczny wygląd powierzchni bez uszczerbku w zakresie połysku
i transparentności

Pełna gama kolorów kryjących i transparentnych

Cechy Korzyści

Stabilizacja wyglądu powierzchni…
Dzięki zastosowaniu dodatków stabilizujących w warstwie
powierzchniowej, po 4 latach narażenia na działanie czynników
zewnętrznych powierzchnia wciąż wygląda imponująco

…oraz wpływ na zjawisko żółknięcia i utraty połysku
Dodatki stabilizujące przyczyniają się w znaczący sposób do ochrony przed żółknię-
ciem oraz do zachowania połysku w przypadku przyspieszonego badania ekspozy-
cji na działanie czynników atmosferycznych przez 1600, 3200, 4800 i 6400 godzin.

Nienarażone na działanie
warunków atmosferycznych

Wysoki poziom stabilizacji
systemu powłok do balkonów
po 4 latach ekspozycji

*  Produkt biobójczy – należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
 Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informac yjną.
**  Aplikacja: Flow coat/Zanurzanie: FC/Z, Natrysk: N

Zalecane systemy powłok do balkonów

Impregnat *

Podkład

Warstwa pośrednia

Warstwa nawierzchniowa

Miękkie gatunku drewna
4-powłokowy kryjący

GORI 605-00, GORI 356-00, 
TEKNOL AQUA 1410-01 lub
AQUA PRIMER 2907-02

TEKNOPRIMER 2949-21 FC/Z**

TEKNOPRIMER 2949-21 FC/Z**

TEKNOTOP 2980-01 FC/Z**

Miękkie gatunki drewna
3-powłokowy kryjący

GORI 605-00, GORI 356-00, 
TEKNOL AQUA 1410-01 lub
AQUA PRIMER 2907-02

TEKNOPRIMER 2949-21 FC/Z**

–

TEKNOTOP 2980-00 N**

Miękkie gatunki drewna
4-powłokowy transparentny

GORI 605-00, GORI 356-00, 
TEKNOL AQUA 1410-01 lub
AQUA PRIMER 2907-02

TEKNOPRIMER 2949-11 FC/Z**

TEKNOTOP 2980-11 FC/Z**

TEKNOTOP 2980-11 FC/Z**

Miękkie gatunki drewna
3-powłokowy transparentny

GORI 605-00, GORI 356-00, 
TEKNOL AQUA 1410-01 lub
AQUA PRIMER 2907-02

TEKNOPRIMER 2949-11 FC/Z**

–

TEKNOTOP 2980-00 N**

TEKNOPRIMER 2949 i TEKNOTOP 2980

Zawartość

Opakowanie

Wodorozcieńczalna żywica syntetyczna

3, 10, 20, 120 i 1 000 l.

Odporność na żółknięcie

Gloss retention

Bez stabilizacji

Bez stabilizacji

Formuła Teknos

Formuła Teknos
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