
TEKNOLUX AQUA 1429
Bezbarwny lakier UV

Wszechstronność rozwiązania
TEKNOLUX AQUA 1429 jest wszechstronnych la-
kierem do aplikacji za pomocą natrysku do drew-
nianych powierzchni wewnętrznych. Wodorozcień-
czalny lakier UV jest dostępny w wersji bezbarwnej  
i transparentnej. 
Formuła UV sprzyja ochronie środowiska, zarówno 
podczas samego procesu produkcji, jak i aplikacji 
dzięki eliminacji LZO.

Bezpieczna formuła
Zaawansowana receptura lakieru TEKNOLUX  
AQUA 1429 pozwala na bezpieczne stosowanie 
przy minimalnych nakładach na proces obróbki 
wstępnej. Właściwość utwardzania promieniami UV 
sprzyja skróceniu czasu produkcji bez tendencji do 
blokowania. 

Kompleksowa paleta produktów do wnętrz
TEKNOLUX AQUA 1429 stanowi kolejny dodatek 
do kompleksowej palety produktów marki Teknos 
do obróbki powierzchniowej elementów stolarki we-
wnętrznej, obejmującej m.in. lakiery bezbarwne  
i białe, produkty wodorozcieńczalne i utwardzane 
promieniami UV.
Na przestrzeni lat produkty z tej palety dowiodły 
swoich właściwości, przyczyniając się do ugrunto-
wania pozycji firmy Teknos jako dostawcy produk-
tów do stolarki wewnętrznej i budowania długotrwa-
łej współpracy z klientami ze Skandynawii, Europy 
Północnej i regionu Morza Bałtyckiego.

Zadzwoń do nas
Zapraszamy do kontaktu jeżeli rozważają Państwo 
zastosowanie lakieru TEKNOLUX AQUA 1429 lub 
innego produktu marki Teknos.
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania  
w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

TEKNOLUX AQUA 1429 to bez-
barwny lub transparentny lakier 
UV do powierzchni drewnianych.

TEKNOLUX AQUA 1429 dowiódł 
swoich właściwości w produkcji 
drzwi wewnętrznych, schodów, 
paneli ściennych, blatów, krzeseł, 
szafek kuchennych i mebli.
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Porównanie właściwości produktu

Wodorozcieńczalna powłoka do obróbki przemysłowej

Wodorozcieńczalny, utwardzany promieniami UV produkt oparty 
na najnowocześniejszych surowcach

Odpowiednio dobrane surowce połączone ze skuteczną recepturą 
i nowoczesną technologią

Receptura oparta na UV, gwarantująca szybkie utwardzenie lakierowanej 
powierzchni

Test
Woda

Kawa

Pot

Kwas octowy 4.4%

Kwas cytrynowy 10%

Chloramina 2.5%

Zadrapania+olej parafinowy

Środek myjący

Czerwone wino

Alkohol

Czas ekspozycji
24 godz.

6 godz.

1 godz.

2 min.

2 min.

1 godz.

5 N + 24 godz.

6 godz.

10 min.

1 godz.
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Eliminacja emisji lotnych związków organicznych

Łatwa obróbka zapewniająca optymalizację czasu pracy

Łatwe i bezpieczne stosowanie satysfakcjonujące użytkownika

Wniosek
Z przeprowadzonych badań wynika, że TEKNOLUX AQUA 1429 
zapewnia niezmiennie piękną powierzchnię nawet przy codziennym 
użytkowaniu. 

Legenda
5 = najlepiej
1 = najsłabiej 
Na podstawie oceny wzrokowej przeprowadzonej przez doradców technicznych firmy Teknos

Zalecane systemy powłok

Podkład

Warstwa nawierzchniowa

Miękkie gatunki drewna

TEKNOLUX AQUA 1429

TEKNOLUX AQUA 1429

Twarde gatunki drewna

TEKNOLUX AQUA 1429

TEKNOLUX AQUA 1429

TEKNOLUX AQUA 1429

Zawartość

Opakowanie

Żywica uretanowa, woda

3, 10, 20 & 1000 l

TEKNOS Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 59
03-885 Warszawa
tel. +48 22 67 87 004
biuro@teknos.pl

Cechy i korzyści

Cechy Korzyści

Wodorozcieńczalne powłoki przemysłowe do wewnętrznych podłoży drewnianych istnieją od połowy lat 60. 

Rozwój technologii trwający od jej wprowadzenia aż do chwili obecnej pozwala dziś zaoferować całkowicie konkurencyjne rozwiązanie, które oparte na połączeniu 
korzyści dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, zalet technologicznych i ekonomicznych, stanowi optymalny wybór dla producentów chcących oferować szeroki 
zakres mebli do wnętrz i komponentów budowlanych na bazie drewna. 

Szczególną uwagę w ostatnich latach zwrócono na kwestie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem nitrocelulozowych, 1– i 
2–składnikowych, kwasoutwardzalnych i poliuretanowych systemów powłok ze względu na poziom emisji lotnych związków organicznych i rozpad formaldehydu. 
Kolejne ważne kroki w zakresie ulepszania technologii podjęto w połowie lat 90tych wprowadzając wodorozcieńczalne systemy utwardzane UV. 

Te nieodpowiednie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju rozwiązania mogą teraz być zastąpione przez lakier TEKNOLUX AQUA 1429 marki Teknos.
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