
SLITSTARK TRÄLACK FÖR  
ANVÄNDNING INOM- OCH UTOMHUS

VATTENBUREN 
SPECIALLACK



Extra slitstark vattenburen universallack
Helo Aqua är en vattenburen speciallack. Den är mycket enkel att använda och 
extra slitstark. Lacken är enkel att applicera och torkar snabbt. Går att överlacka 
efter bara en timme, vilket gör att flera skikt kan appliceras på samma dag.

Helo Aqua-serien innehåller tre glansalternativ: halvmatt, halvblank och blank. 
Alla glansnivåer passar för behandling av träytor både inom- och utomhus. 
Inomhus lämpar sig de olika glansnivåerna hos Helo Aqua för lackning av alla 
träytor, till exempel trägolv, trappor, köksbänkar, möbler samt vägg- och 
takpaneler. Utomhus kan nyanserad Helo Aqua användas för transparent  
lackning av dörrar, fönsterkarmar och liknande ytor.

Helo Aqua ger en vacker, mjuk yta och om lacken nyanseras ger den en djup, 
transparent kulör åt träytorna. En ny transparent inomhusfärgkarta med  
45 olika laserande kulörer avsedd för lackning med transparenta kulörer.



HELO AQUA 20 Halvmatt vattenburen speciallack 
En vattenburen enkomponents polyuretanlack för användning inom-  
och utomhus. Användningsområden: Bräd- och parkettgolv, trappor, 
dörrar, fönsterkarmar, skåp, möbler, väggar och takpaneler. Klassificering 
för emissioner, grupp M1. 
 
Färgproduktgrupper: 512, 531, 641, 642 (MaalausRYL 2012). 
Färgmaterialgrupp: 71.3 (MaalausRYL 2001). Glansnivå/grupp: 
Halvmatt/glansgrupp 4. Praktisk färgåtgång: Med pensel 8–12 m²/l, 
med filt- eller mohairspackel 12–15 m²/l. Appliceringsmetod: pensel, 
filt- eller mohairspackel och sprutpistol. Kulör: Färglös, kan nyanseras 
till transparenta kulörer. Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

HELO AQUA 80 Högblank vattenburen speciallack 
En vattenburen enkomponents polyuretanlack för användning inom-  
och utomhus. Användningsområden: Bräd- och parkettgolv, trappor, 
dörrar, fönsterkarmar, skåp, möbler, väggar och takpaneler. Klassificering 
för emissioner, grupp M1. 
  
Färgproduktgrupper: 512, 531, 641, 642 (MaalausRYL 2012). 
Färgmaterialgrupp: 71.3 (MaalausRYL 2001). Glansnivå/grupp: 
Blank/glansgrupp 2. Praktisk färgåtgång: Med pensel 8–12 m²/l, 
med filt- eller mohairspackel 12–15 m²/l. Appliceringsmetod: pensel,  
filt- eller mohairspackel och sprutpistol. Kulör: Färglös, kan nyanseras 
till transparenta kulörer. Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

HELO AQUA 40 Halvblank vattenburen speciallack  
En vattenburen enkomponents polyuretanlack för användning inom-  
och utomhus. Användningsområden: Bräd- och parkettgolv, trappor, 
dörrar, fönsterkarmar, skåp, möbler, väggar och takpaneler. Klassificering 
för emissioner, grupp M1.
  
Färgproduktgrupper: 512, 531, 641, 642 (MaalausRYL 2012). 
Färgmaterialgrupp: 71.3 (MaalausRYL 2001). Glansnivå/grupp: 
Halvblank/glansgrupp 3. Praktisk färgåtgång: Med pensel 8–12 m²/l, 
med filt- eller mohairspackel 12–15 m²/l. Appliceringsmetod: pensel, 
filt- eller mohairspackel och sprutpistol. Kulör: Färglös, kan nyanseras 
till transparenta kulörer. Förpackningsstorlekar: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



TEKNOS OY 
Takkatie 3, P.O.Box 107, FI–00371 Helsingfors, Finland
Tel. (09) 506 091, Fax (09) 5060 9501
www.teknos.com

Good for professionals, 
good for you.

Färg för alla ytor
Teknos är ett finskt familjeägt företag som 
grundades 1948. Företaget är en av de 
ledande färgleverantörerna i Skandinavien. 
Teknos mångsidiga sortiment innehåller färger 
och beläggningar för träytor, mineraliska ytor och 
metallytor, både inomhus och utomhus.

Teknos har en stark position inom konsu-
ment- och målerifärger, och ett nätverk med 
väletablerade försäljare och representanter i 
Skandinavien, Centraleuropa och Ryssland.
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