
Končni premaz
AQUATOP 2600 

Mešane surovine za prihodnost
Vrhunski končni premaz, formuliran z odličnimi 
surovinami za doseganje najvišje možne 
kakovosti končnega premaza.

Končni videz visokega razreda
Teknos pokrivni premazi zagotavljajo končni 
videz visokega razrda. Njihove zmožnosti 
izravnave in pretoka so bile popolnoma 
optimizirane, ne da bi pri tem ogrozili robustnost 
in vzdržljivost zaključka. Teknos pokrivni 
premazi, ki so primerni za široko paleto aplikacij 
in procesne opreme, nudijo vrhunsko vrednost 
in konkurenčno rešitev za najvišjo kakovost 
mizarskih zaključkov.

Zagotavljanje dolgotrajne obstojnosti
Obvladovanje formulacije in parametrov
uporabe Teknosovih premaznih sistemov
zagotavljajo podaljšano življenjsko dobo tako 
v brezbarvnih kot tudi v obarvanih sistemih 
ter ščitijo pred vremenskimi vplivi, UV 
razgradnjo, plesnijo in napadi gliv. 

Njihova povečana odpornost na pobiranje 
umazanije zaradi zelo gladke in enakomerne 
površine pomeni, da pokrivni premazi Teknos 
nudijo najboljšo zaščito na trgu zunanjega 
stavbnega pohištva.

EU direktiva
AQUATOP 2600 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 AQUATOP 
2600 produkta. Naša ekipa za tehnično
podporo vam je vedno pripravljena pomagati
pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve
premazov in sistema nanašanja.

Na voljo v 
netransparentnih in 
transparentnih sistemih

 Nanaša se z airmixom 
(aircoat), brezzračno z 
brizgalno pištolo oz
v avtomatski opremi za 
brizganje in krtačo



www.teknos.com

Priporočen sistem premazov

*Varno uporabljajte biocide. Pred uporabo vedno preberite etiketo in
informacije o produktu.
**Samo za mehki les.
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Teknos A/S
Industrivej 19
DK–6580 VAMDRUP
Danmark
Tel. +45 76 93 94 00
salg@teknos.dk

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 HELSINKI
Finland
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

Impregnacija*

Temelj 

Vmesni premaz 

Končni premaz

Mehak les 3-slojni
Transparenten/
netransparenten

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

AQUAPRIMER 2900-02 
(transparenten) / ANTISTAIN 
AQUA 2901-52 (bel, 
netransparenten) 
AQUAPRIMER 3130 
ANTISTAIN AQUA 5200

AQUATOP 2600

Vse vrste lesa 4-slojni
Transparenten/
netransparenten

TEKNOL AQUA 1410 **

AQUAPRIMER 2900-02 
(transparenten) / ANTISTAIN 
AQUA 2901-52 (bel, 
netransparenten)
AQUAPRIMER 3130
ANTISTAIN AQUA 2901 

AQUAFILLER 6500
AQUAPRIMER 3130 

AQUATOP 2600

AQUATOP 2600 

Produkt

Vsebina

Barva

Sijaj

Pakiranje

Lastnosti in prednosti

Brezbarvna smola

Odpornost na zgodnje blokiranje

Lastniška tehnologija

Popolnoma naraven brezbarvni premaz z manj rumenenja v 
neprozornih barvah in odlično jasnostjo v brezbarvnih odtenkih

Omogoča lažje, hitrejše in varnejše ravnanje z gotovimi okenskimi okvirji v 
vašem proizvodnem okolju

Minimizirano mikro penjenje v končnem sloju barve in visoka trdnost filma (1)

Lastnosti Lastnosti

AQUATOP 2600

Sintetično vezivo, voda

Transparenten, netransparenten

Na voljo v več sijajih

3, 10, 20, 120, 1000 l

1.

Tradicionalen
končni premaz

Teknos končni 
premaz




