
Vårt uppdrag är att förlänga livslängden på dina produkter genom 
att tillhandahålla intelligenta, tekniskt avanverade färg- och 
ytbehandlingslösningar som skyddar och bevarar - alltid i nära 
samarbete med våra kunder. 

Blue Stain PRIMER / toppfärg
Dessa vattenburna industriella kombiprodukter kombinerar 
effektiviteten hos ett konventionellt träskyddsmedel för blue 
stain med kvaliteten hos Teknos primers, och skyddar trä 
avsett för utomhusbruk på fönster.

Om du funderar på att slutstryka med en separat toppfärg, 
välj AQUAPRIMER 2907-63, en blue stain primer som 
ska täckmålas. Om du letar efter ytterligare snabbhet 
och effektivitet utan att behöva stoppa linan för att byta 
ytbehandlingsprodukt, välj TEKNOCOMBI 2917-62, vår blue 
stain kombiprodukt (grund/toppfärg).

Båda ytbehandlingslösningarna erbjuder egenskaper med 
hållbara funktioner:

• Skydd mot svampar som missfärgar träet
• Uppfyller kriterierna enligt EN 152-1
• Förbättrar virkets måttstabilitet 

Krav på kärnved
AQUAPRIMER 2907-63 och TEKNOCOMBI 2917-62 
har utvecklats speciellt för ytbehandlingssystem som 
kräver en kärnvedsandel på minst 90 % i furu, såsom 
ytbehandlingssystem 2ØKO (godkänt av Association of Danish 
Window Manufacturers/Vinduesindustrien i Danmark).

HUVUDEGENSKAPER
AQUAPRIMER 2907-63 blue stain primer
Tillgänglig i vit eller grå

TEKNOCOMBI 2917-62 blue stain primer / toppfärg
Välj mellan10 ljusa täckande kulörer

Uppfyller kriterierna enligt EN 152-1

Ideal för 2ØKO ytbehandlingssystem

Optimerad för mindre miljöpåverkan

BPR auktoriserad (fråga för detaljer)

kontakta oss
Kontakta din säljare på Teknos för mer information. 

Förbättrad miljöprofil
Som en del i vår ambition att få världen att hålla längre, har 
båda produkterna optimerats för att minska sin miljöpåverkan. 
Jämfört med till exempel AQUAPRIMER 2907-42 kräver nya 
AQUAPRIMER 2907-63 mindre mängd färg och innehåller 
en lägre halt av den aktiva ingrediensen med bibehållen 
prestanda.

kOMBIprodukter för trä
AQUAPRIMER® 2907-63    TEKNOCOMBI® 2917-62



produktINFORMATION
AQUAPRIMER 2907-63   
Blue stain primer

KULÖRER  Vit och Grå

APPLICERING  Airless (airmix) sprayning

FÖPACKNINGSSTORLEK 20L, 120L, 1000L

TORKTIDER Vid 20oC och 50% relativ luftfuktighet

Torr efter 2-3 timmar

Slipbar efter 3-4 timmar

LAGER PRODUKT

1 AQUAPRIMER 2907-63

2 AQUATOP 2600

Målningssystem
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www.teknos.se

WE MAKE THE WORLD 
LAST LONGER

Ovanstående information är normativ och baserad på tester och praktiska erfarenheter. Informationen är icke-bindande. Vi kan inte ta ansvar för de resultat 
som erhållits under arbetsförhållanden utanför vår kontroll. Följaktligen är köparen eller användaren inte befriad från skyldigheten att testa våra produkters 
lämplighet för specifika ändamål och appliceringsmetoder under faktiska förhållanden. Vårt ansvar omfattar endast skador som orsakats direkt av defekter 
i de produkter som levereras av Teknos. Denna produkt är endast avsedd för professionell användning. Det innebär att användaren ska besitta tillräckliga 
kunskaper för att använda produkten korrekt med hänsyn till arbetssäkerhet och tekniska aspekter. De senaste versionerna av Teknos tekniska datablad och 
säkerhetsdatablad finns tillgängliga på vår hemsida www.teknos.se. Alla varumärken som visas i detta dokument är exklusiv egendom tillhörande Teknos Group 
eller dess dotterbolag. 

Ovan målningssystem innehåller 0,6% av den aktiva biociden 
IPBC. Använd alltid biocider på ett säkert sätt, läs etiketten och 
produktinformationen före användning. AQUAPRIMER 2907-63 har 
BPR-auktoriserats i flera EU-länder; kontakta din lokala Teknos-
säljare för mer information.

TEKNOCOMBI 2917-62   
Kombi blue stain primer / toppfärg

KULÖRER  Välj mellan10 ljus täckande kulörer:  
   NCSS0500N, NCSS0502-Y, RAL1013,   
   RAL7035, RAL7042, RAL9001, RAL9003,   
   RAL9010, RAL9016, Grå (TS7086)

APPLICERING  Airless (airmix) sprayning

FÖPACKNINGSSTORLEK 20L, 120L, 1000L

TORKTIDER Vid 20oC och 50% relativ luftfuktighet

Torr efter 2-3 timmar

Slipbar efter 3-4 timmar

LAGER PRODUKT

1 TEKNOCOMBI 2917-62

2 TEKNOCOMBI 2917-62

Målningssystem

Ovan målningssystem innehåller 0,3% av den aktiva biociden 
IPBC. Använd alltid biocider på ett säkert sätt, läs etiketten och 
produktinformationen före användning. AQUAPRIMER 2917-62 har 
BPR-auktoriserats i flera EU-länder; kontakta din lokala Teknos-
säljare för mer information.
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Fråga din lokala säljare på Teknos om fullständiga systembeskrivningar.


