
Vmesni premaz
AQUAFILLER 6500

Razvito tako, da nudi visoko kakovost

Vmesni premaz AQUAFILLER 6500 je bil razvit 
tako, da nudi visoko kakovost za okna in vrata. S 
svojimi lastnostmi, na primer: izjemna izravnava, 
vsebnost suhega volumna in uporabnost, je ključni 
izdelek v 4-slojnem sistemu zunanjih premazov. 
AQUAFILLER 6500 podpira široko paleto 
grobozrnatega lesa, ki se uporablja v evropski 
industriji izdelave lesenih oken.

Vsebuje regulator kakovosti
Če je nanos v skladu s priporočili, suha vsebina 
v AQUAFILLER 6500, zagotavlja vrhunsko 
voluminozno površino in daje odlično podlago 
za naslednji sloj pokrivnega premaza. Glede na 
izbran les, njegovo zrnato strukturo in vaše 
končne zahteve glede kakovosti, nanesen mokri 
sloj uravnava učinek AQUAFILLER 6500.

Prvovrstni oprijem
AQUAFILLER 6500 nudi prvovrsten oprijem, ki

ga zahtevajo vaše stranke. Na oblikovanje 
produkta so vplivale številne zahteve, vendar smo 
se osredotočili na ustvarjanje končne podlage za 
končni sloj pokrivnega premaza.

EU direktiva
AQUAFILLER 6500 je v skladu z HOS direktivo 
in nenehno si prizadevamo zagotoviti, da so 
naši produkti skladni s predpisi REACH.

Kontaktirajte nas
Klic je hiter in enostaven način za pridobitev
informacij in nasvetov o uporabi AQUAFILLER 
6500 produkta. Naša ekipa za tehnično
podporo vam je vedno pripravljena pomagati
pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve
premazov in sistema nanašanja.

AQUAFILLER 6500 
podpira
visokokakovostne 
sisteme premazov kot 
vmesni premaz. Produkt, 
nanešen s špricanjem, 
zagotavlja prvovrstno 
pokritost končnih zrn in 
V-spojev.
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Lastnosti in prednosti

Vmesni tekoči premaz za 4-slojne sisteme premazov

Odlične lastnosti odtekanja

Formulacija, ki temelji na vezivu s splošno dobro odpornostjo 

Visoke vlažilne lastnosti pri nanosu na premazano površino

Večja svoboda izbire med razpoložljivimi in vedno bolj 
eksotičnimi vrstami lesa

Gladka in izravnana površina, kar ima za posledico zmanjšane zahteve 
po brušenju in skrajšan procesni čas

Lažje in hitrejše ravnanje v neprekinjenem proizvodnem procesu – kar 
spet vodi do skrajšanega procesa

Odlične lastnosti zapolnjevanja por za vse večje število grobozrnatih 
lesov

Lastnosti Prednosti

AQUAFILLER 6500  

Priporočen sistem premazov

Vsebina

Barva

Pakiranje

Impregnacija*

Temelj

Vmesni premaz

Končni premaz

Sintetično vezivo, voda

Brezbarven, niansiranje onemogočeno

3,10, 20,120 in 1000 l  

Vse vrste lesa 4-
slojni

TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01 / TEKNOL S 6005-00 * 

AQUAPRIMER 2900-02 (transparenten) / ANTISTAIN 
AQUA 2901-52 (bel, netransparenten)

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

* Varno uporabljajte biocide. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o produktu.




