
Tesnilni temelj za vozle
ANTISTAIN AQUA 5200

Posebej oblikovano za mehki les z vozli
Teknos premazi za tesnjenje vozlov in
ANTISTAIN AQUA 5200 - premaz za brizganje
in oblivanje, so posebej oblikovani za mehak les
z vozli npr. bor in smreka, ki jo uporabljajo
proizvajalci oken in vrat. Zasnovani so tako, da 
zagotavljajo trajne rezultate, če se jih uporablja 
kot del Teknos premaznega sistema. 

Brez skrbi nanesite končni premaz
Teknos premazi za tesnjenje vozlov ANTISTAIN 
AQUA 5200 uporabljajo zapleten postopek 
kemičnega vezanja, da obdržijo barvila, ki jih 
najdemo v vozlih mehkega lesa. To učinkovito 
zmanjša in odloži razbarvanje končnega 
premaza, kar vam omogoča, da brez skrbi 
nanesete končni premaz. Teknos sisteme za 
tesnjenje vozlov je preizkusil Trätek na 
Švedskem in ta se je izkazal za učinkovitega z 
izračunano vrednostjo d E < 2.

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 ANTISTAIN 
AQUA 5200 produkta. Naša ekipa za tehnično
podporo vam je vedno pripravljena pomagati 
pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve 
premazov in sistema nanašanja.

Z belo premazan bor (na 
levi) je bil obdelan s 
konvencionalnim  
temeljem, na desni pa je 
bil  premazan s Teknos 
tesnilnim premazom

Produkti ponujajo visoko 
kakovostne lastnosti za 
zapolnitev in odtekanja
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Lastnosti in prednosti

Ostanki v barvi iz smole, ki jih najdemo v in okoli vozlov v boru,
smreki in sorodnem mehkem lesu

Odlične lastnosti zapolnitve in vlaženja, za zapiranje por in drugih odtisov 
v lesu, za gladitev neravnin na površini lesa

Teknosova tesnila za vozle ne vsebujejo cinkovega oksida

Učinkovito zmanjšuje in odlaša obarvanje končnega premaza okoli vozlov, 
s čimer zagotavlja odličen končni rezultat, ki traja dlje časa

Zmanjša potrebo po brušenju (če je potrebno) in zagotavlja dosledno in 
enakomerno kakovost premaza

Popolnoma v skladu z dejanskimi zahtevami za varovanje zdravja in
okolja

Lastnosti Prednosti

Priporočen sistem premazov

Impregnacija*

Temelj

Vmesni premaz 

Končni premaz

3-slojni mehki les transparenten/
netransparenten 

TEKNOL AQUA 1410 / TEKNOL AQUA 1412-01

ANTISTAIN AQUA 5200-00 **

TEKNOSEAL 4001 

AQUATOP 2600 

Vse vrste lesa 4-slojni transparenten/
netransparenten 

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

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

ANTISTAIN AQUA 5200-00 ***

AQUATOP 2600 

* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke.
** Min. 200 μm mokrega filma.
*** Min. 100 μm mokrega filma.

5200-01 5200-00

ANTISTAIN AQUA 5200 

Produkt

Vsebina

Barva

Pakiranje

ANTISTAIN AQUA 5200

Sintetično vezivo, voda

Antična bela

3, 10, 20,120, 1000 l  




