
Zaščita za les
TEKNOL AQUA 1410

Zaščitite svoj les pred lesnimi škodljivci
TEKNOL AQUA 1410 je industrijsko sredstvo za
zaščito lesa na vodni osnovi. V kombinaciji s 
Teknosovim popolnim sistemom, Teknol Aqua 
1410, ščiti zunanje stavbno pohištvo pred 
modrimi madeži in glivami na lesu.

Dokazana zaščita
TEKNOL 1410 izpolnjuje ciljne vrednosti po 
standardih 73, 84, 113, 152-1, 351 P1 za 
zaščito pred nevarnostmi razreda 3, pred 
modrimi madeži in glivami, kot zahteva standard 
EN 599-1.

Predpisi EU
TEKNOL AQUA 1410 je odobren v skladu z
direktivo BPR in HOS. 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 TEKNOL 
AQUA 1410 produkta. Naša ekipa za tehnično 
podporo vam je vedno pripravljena pomagati pri 
vzpostavitvi vaše optimalne rešitve premazov in 
sistema nanašanja.

Razlika med obdelanim 
in neobdelanim lesom 
(zaščita pred modrim 
madežom). 

Ne vsebuje pigmentov - 
globlje prodiranje 
fungicidov v les   

Neobdelan

Obdelan



www.teknos.com

Priporočen sistem premazov

*Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o produktu.
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Impregnacija*

Temelj

Vmesni premaz

Končni premaz

3-slojni mehki les transparenten/
netransparenten 

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900

AQUATOP 2600

Vse vrste lesa 4-slojni transparenten/
netransparenten

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900
AQUAPRIMER 3130

AQUAFILLER 6500

AQUATOP 2600

TEKNOL AQUA 1410*

Vsebina  Fungicidi, sintetična smola, voda

Pakiranje 20, 120, 1000 l 

Lastnosti in prednosti

Optimizirana mešanica fungicidov

Hitro sušenje

Nizka vizkoznost

Zmanjšanje absorpcijskih razlik med premazovanjem

Učinkovita zaščita pred modrimi madeži in lesnimi glivami - podaljša 
življenjsko dobo obdelanega stavbnega pohištva

Hitrejša obdelava, zmanjšan obratni kapital

Globlje prodiranje fungicidov v les

Izboljšano izenačevanje barv s transparentnimi barvami

Lastnosti Prednosti


