
Temelj
AQUAPRIMER 2900-02 

ANTISTAIN AQUA 2901-52

Temeljni premaz za takojšnjo rabo
Teknosovi standardni temeljni premazi so bili 
razviti tako, da zadovoljijo vse večje zahteve po 
visokokakovostnih lesenih oknih in vratih. 
Njegova robustna formulacija se lahko uporablja 
z različno aplikacijsko opremo.

Praktične formulacije
Teknos temeljni premazi ponujajo dobro 
izenačitev, prekrivno moč, brušenje in 
odtekanje.

Temeljni premazi so proizvedeni tako, da ponujajo 
določeno zmanjšanje obarvanja zaradi vodotopnih 
taninov in ekstraktov iz trdega lesa in okoli vozlov 
v mehkem lesu (1).

AQUAPRIMER 2900-02 je na voljo v transparentnih
barvah, ANTISTAIN AQUA 2901-52 pa v beli barvi.

Vrednost hitrosti
Vsi se zavedamo kako pomembno je, da 
proizvodni proces teče gladko in hitro.

Enakopomembnojetudi,dajenanešen premaz visoke 
kakovosti. Dobra temelja za neprekinjene in hitre proizvodne 
procese brez kompromisov glede kakovosti in trajnosti sta 
AQUAPRIMER 2900-02 in ANTISTAIN AQUA 2901-52.

Predpisi EU
Teknos produkti so 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 AQUAPRIMER 
in ANTISTAIN produkta. Naša ekipa za tehnično
podporo vam je vedno pripravljena pomagati pri
vzpostavitvi vaše optimalne rešitve premazov in
sistema nanašanja.

Temeljni premaz ponuja 
visok učinek izenačevanja 
barv

Da bi zagotovili pokrivnost 
končnih zrn in V-spojev, je 
treba temeljni premaz 
oblivati
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Lastnosti in prednosti

Odlične lastnosti odtekanja in vlaženja

Zaradi visoke vsebnosti suhe snovi, je mogoče doseči boljšo barvno 
pigmentacijo

Izvajanje vrhunskega sistema za penjenje zagotavlja zelo obstojno 
formulacijo

Oblikovano za zmanjšanje migracije barv iz ekstraktov tanina (1)

To zagotavlja brezhiben postopek premazovanja z odličnim videzom na 
površini - fino oblikovano za naslednje sloje

Visoki učinki izenačevanja barv so lahko vključeni v barvno formulacijo od 
transparentnih do netransparentnih barv, kar povrne bolj enakomerno 
premazano površino

Zagotavlja gladek in hiter proizvodni proces, brez dodatnih popravnih 
ukrepov

Visokokakovostna premazana površina, ki zmanjšuje težave z migracijo 
razbarvanja, ki prihaja skozi končni premaz

Lastnosti Prednosti

(1) za večje zmanjševanje obarvanja zaradi vodotopnih in ekstraktivnih snovi okoli vozlov, v mehkem lesu priporočamo uporabo ANTISTAIN AQUA 5200.

AQUAPRIMER 2900-02 / ANTISTAIN AQUA 2901-52

Produkt

Vsebina

Barva

Pakiranje

AQUAPRIMER 2900-02

Sintetično vezivo, voda

Transparenten

3, 10, 20, 120, 1000 l.

ANTISTAIN AQUA 2901-52

Sintetično vezivo, voda

Bel in netransparenten

3, 10, 20, 120, 1000 l.

Priporočen sistem premazov

Impregnacija*

Temelj

Vmesni premaz

Končni premaz

3-slojni mehki les transparenten/
netransparenten 

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

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

AQUATOP 2600

Vse vrste lesa 4-slojni transparenten/
netransparenten

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

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

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

*Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke 
o produktu. **Samo mehki les.


