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Barvni piktogrami označujejo ustrezne možnosti 
nanašanja določenega produkta.

OPOMBA: Navedeni opisi produktov niso popolni. 
Zato so za vse produkte na voljo podrobni podatki o produktih.

Odtenki /  
stopnja sijaja

Čas sušenja
Redčenje / 
razredčilo

Mešalno razmerje
(lak/polnilo itd.
 proti trdilcu)

kako brati KATALOG PRODUKTOV?

Produkti, certificirani po IMO (v skladu z Direktivo 2014/90/EU)
Produkti, certificirani po IMO, so dovoljeni pri uporabi lesa v not-
ranjosti tovornih ladij z bruto tonažo najmanj 300 ton (npr. trajekti, 
kontejnerske ladje, plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh)  
in potniških ladjah z bruto tonažo najmanj 100 ton  
(npr. križarke).

Piktogrami

CERTIFIKAT

Tlačna-(Airmix)  
pištola 

Sukcijska 
pištola 

Gravitacijska 
pištola 

Nanos z 
lopatico

Nanos z 
valjčkom

Nanos s 
čopičem
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katalog produktov



1K produkti 

TEMELJNI PREMAZI/POLNILA

UNIVERSAL PRIMER 2160-00
Temeljni premaz 1K na osnovi polimera za proti-
korozijsko zaščito. Uporablja se kot začasna zaš-
čita na jeklu in litoželezu. Primeren tudi za aluminij.

Bela, srebrnosiva, rdečerjava, črna, 
zelenosiva

Na otip suho po: 30-45 minut
Primerno za ponovni nanos po: 
30–45 minut

 VERDÜNNER 1000-98

BREZBARVNI PREMAZI

Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah

Razredčilo OWECELL D 1500-98.
Pri uporabi trdilca OWEDUR 5026-99 HARDENER 
je treba uporabiti razredčilo OWEDUR 6020-98.

Trdilec 371260 - OWEDUR 5026-99 HARDENER
Uporabni čas mešanice: 1 dan 

Poudarja letnice lesa
Raven sijaja: 05,10,15,40,60,90

OW COMBI 2315
Odprto-porni premaz za les 1K za notranjo upo-
rabo. Veliko višja odpornost kot nitrocelulozne 
premazi. Visoka moč polnjenja. Se zlahka prebarva 
in renovira.
 
Produkt je primeren za industrijski nanos.
 
 Če je potrebna večja odpornost, se lahko OW 
COMBI 2315 utrdi s trdilcem OWEDUR 5026-99 
HARDENER, v razmerju 10:1.

Za pohištvo in notranje prostore.

Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah

Razredčilo OWECELL D 1500-98.Pri uporabi s trdil-
cem OWEDUR 5026-99 HARDENER je treba uporab-
iti razredčilo OWEDUR 6020-98 THINNER SHORT.

Trdilec 371260 - OWEDUR 5026-99 HARDENER
Uporabni čas mešanice: 1 dan

Bela
Raven sijaja: 02

TEKNOART 2303
Nictrocelulozni premaz za izjemno mat rezultate 
na arhitekturnih modelih iz mavca in lesa. 

Lak omogoča filigransko delo in ga je mogoče 
nanesti z gravitacijsko pištolo s fino šobo, kot je 
običajno pri izdelavi modelov.

OW COMBI 2316
Odprto-porni premaz za les 1K za notranjo upo-
rabo. Veliko višja odpornost kot nitrocelulozne 
prevleke. Visoka moč polnjenja. Se zlahka prebarva 
in renovira.
 
Produkt je primeren za industrijski nanos.
 
 Če je potrebna večja odpornost, se lahko OW 
COMBI 2316 utrdi s trdilcem OWEDUR 5026-99 
HARDENER, v razmerju 10:1.

Za pohištvo in notranje prostore.

Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah

Razredčilo OWECELL D 1500-98. Pri uporabi s trdil-
cem OWEDUR 5026-99 HARDENER je treba uporab-
iti razredčilo OWEDUR 6020-98 THINNER SHORT.

Trdilec 371260 - OWEDUR 5026-99 HARDENER
Uporabni čas mešanice: 1 dan z 371260 OWEDUR 
5026-99  HARDENER

Posvetli les
Raven sijaja: 05,10,15,40

TEKNOART 
Ekstremno mat 
rezultati za  
arhitekturne 
modele.
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BELI PREMAZI
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 2K produkti 

TEMELJNI PREMAZI/POLNILA

Na otip suho po: 10 minut
Primerno za ponovni nanos po: 12 urah

Na otip suho po: 45 minutah
Za zlaganje po: 6 urah

2:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
H24300 - ALPOLAN UNIVERSALGRUND  2430-99 
HARDENER. Uporabni čas mešanice: 8 ur

10:1 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno)
Uporabni čas mešanice: 2 uri

ALPOLAN UNIVERSALGRUND  2420-
00
Brezbarven 2K temeljni premaz. Primerno za izo-
lacijo lesa, ki je bogat z aktivnimi snovmi, pa tudi 
za zapolnitev materialov na osnovi lesa, kot so  
MDF plošče.
 
Lahko se uporablja tudi kot temeljni premaz za 
vlažne prostore.
 
Tudi kot sijajni zaključni premaz v brezbarvnih pre-
mazih na naravnem lesu.
 
Ni mogoče uporabiti na lesu, ki je bil beljen s 
peroksidom.

Pohištvena konstrukcija, notranji prostori, oprema 
za trgovine, kuhinje, čolnarstvo.

TEKNODUR PRIMER 1419-98

TEKNODUR PRIMER 1419-98 je transparentni, 
dvokomponentni akrilni temeljni premaz za notra-
nje pohištvo. 

Premaz ne rumeni. Zato ga uporabljamo kot 
temeljni premaz na pohištvu, kjer želimo čim dlje 
ohraniti prvotni barvni ton lesa. Primeren je za 
nanašanje na »odprto ali zaprto poro«.  

Odlikuje ga enostavna uporaba in nanašanje, hitro 
sušenje ter možnost hitre nadaljnje obdelave. Je 
zelo transparenten, svetlobno obstojen in omogoča 
vertikalen nanos. 

 

 

TEKNODUR WOOD PRIMER 1005-
10
Beli, hitro sušeč in učinkovit polnilni PUR temeljni 
lak. Se dobro brusi. Barva ustvari gosto in enako-
merno barvno površino. Primeren za brizganje.

Primeren tudi kot temeljni premaz za zunanje 
površine (okna, vrata).

Raven sijaja: mat

Na otip suho po: 1 h
Primerno za ponovni nanos po: 5 h urah

10:1 (volumsko)
TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Uporabni čas mešanice: 6 ur

Na otip suho po: 30 minut
Za zlaganje po: 8 urah

TEKNOSOLV 1419-82 

10:3 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno) 
Uporabni čas mešanice: več kot 2 uri

Bela
TEKNODUR PRIMER 1419-12

TEKNODUR PRIMER 1419-12 je beli dvokompo-
nentni poliuretanski temeljni premaz za pohištvo.

Premaz je vsestranski. Uporabljamo ga lahko kot 
temeljni lak na MDF ali HDF površinah, prav tako 
pa tudi kot temeljni premaz na lesu ali furniranih 
površinah.  

TEKNODUR PRIMER 1419-12 ima izredno pol-
nilno moč, omogoča pa tudi enostavno vertikalno 
nanašanje. Premaz se hitro suši, in enostavno 
brusi. Je odlična podlaga za izdelke, kjer je zahte-
vana ravna, gladka ter polna površina in odlična 
osnova za kvalitetne končne lake. 

 

TEKNOSOLV 1419-82 

  na osnovi topil
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ZAKLJUČNI PREMAZI

TEKNODUR 3510-23
2K končni premaz za les in MDF. 

Dobro kemično in mehansko odporen.

Ponovni nanos barve je treba opraviti v največ 36 
urah, saj je v nasprotnem primeru lahko posledica 
slab oprijem med slojema. 

Primeren za notranjo uporabo, ko je potrebna 
trdna površina.

Prašno suh po: 15 minutah
Na otip suho po: 1 uri

TEKNOSOLV 6220-00 STANDARD

4,4:1 (Volumsko).
TEKNODUR HARDENER 7340
Uporabni čas mešanice: 3 ure

Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 30

TEKNOCRYL 2540
Zaključni premaz 2K na akrilni osnovi s trdilcem 
brez izocianata. Zelo dobra odpornost proti obrabi 
in vremenskim vplivom.

Na otip suho po: 2 urah
Primerno za ponovni nanos po: 6 do 20 urah

TEKNOSOLV 9521 in 6220

3:2 Trdilec 2K HARDENER 7326

Teknotint      
Raven sijaja: 50

ALPOCRYL LE 5393
Kakovosten 2K poliuretanski premaz na osnovi 
topil, izredno obstojen proti vremenskim, kemij-
skim in mehanskim vplivom na različnih podlagah, 
pa tudi z odličnim oprijemom in visoko prekriven.

Primerno za različne površine, kot so les, MDF, 
iverne plošče, kovine, steklo ali plastiko za izdelavo 
pohištva.

Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 2 do maks. 48 urah

Z  VERDÜNNER 0950-98 počasi delujoč, ali  VER-
DÜNNER 1300-98, hitro delujoč, razredčite do vis-
koznosti. Vedno razredčite z VERDÜNNER 5600-
98, če ga uporabljate kot temeljni premaz!

10:1 (lak proti trdilcu, glede na volumen)
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDE-
NER.
Uporabni čas mešanice: 8 ur, odvisno od barve

Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 40

TEKNODUR TOPCOAT 1419-103
TEKNODUR TOPCOAT1419-103 je transparentni 
2K akrilni temeljni  in končni premaz  za pohištvo.  

Vsebuje  specialno  vezivo na  osnovi  akrilnih  
smol,s  katerim  dosežemo popolnoma naraven 
(globoki mat) izgled lesa. 

Premaz ne rumeni. Uporabljamo ga na pohištvu, 
kjer želimo doseči izgled “surovega” , nelakiranega 
lesa.

Odlikuje ga enostavna  uporaba in nanašanje,  
hitro  sušenje  ter možnost hitre nadaljnje obde-
lave.

Na otip suho po: 1 uri
Za zlaganje po: 8 urah

TEKNOSOLV 1419-82

10:1 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno)
Uporabni čas mešanice: več kot 2 uri

Brezbarven

ALPOCRYL LH 5356
Kakovosten 2K poliuretanski premaz na osnovi 
topil, izredno obstojen proti vremenskim, kemij-
skim in mehanskim vplivom na različnih podlagah, 
pa tudi z odličnim oprijemom in visoko prekriven.

Primerno za različne površine, kot so les, MDF, 
iverne plošče, kovine, steklo ali plastiko za izdelavo 
pohištva.

Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 2 urah

VERDÜNNER 1300-98 NORMAL ali
VERDÜNNER 0950-98 SLOW

10:1 (premaz proti trdilcu, po teži).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDE-
NER.
Uporabni čas mešanice: 8 ur

Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 15, 20

BREZBARVNI PREMAZI
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SPECIALNI PRODUKTI

SUPREMO KLARLACK 3990
Brezbarven, hitro sušljiv, 2K premaz, ki poudari 
letnice, vsebuje topila, in zaključni premaz, ki 
poskrbi za površino, ki je prijetna na otip. 
Enostavna uporaba.
 
Posebej primeren za nanašanje na vertikalne 
površine.
 
Primeren za uporabo na lesu, ki je bil beljen s 
peroksidom.

Pohištvo, notranja oprema, kuhinjska oprema, 
trgovinska, notranja vrata, splošno mizarstvo.

Na otip suho po: 15 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah

VERDÜNNER 1300-98 NORMAL ali
VERDÜNNER 0950-98 SLOW

10:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDENER.  
Uporabni čas mešanice: 8 ur, največ 48 ur, vendar se 
kakovost slabša

Raven sijaja: 02,05,15,40,50,90
ALPOCRYL KLARLACK 5454
2K brezbarvni lak na osnovi topil za notranjo in 
zunanjo uporabo.

Produkt se lahko uporablja tudi za nanos na 
notranjo opremo ladij.

Na otip suho po: 10 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 12 urah

Z  VERDÜNNER  
0950-98, počasi delujoče, ali  VERDÜNNER 1300-98, 
hitro delujoče, razredčite do viskoznosti.

4:1 s trdilcem glede na količino.
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 /1910-99 HARDE-
NER.
Uporabni čas mešanice: 8 ur

Raven sijaja: 15,50,60,90

TEKNODUR TOPCOAT 1419-126
Transparentni 2K akrilni končni  premaz  za 
pohištvo.

Premaz ne rumeni. Zato ga uporabljamo kot 
končni premaz na pohištvu, kjer želimo čim dlje 
ohraniti prvotni barvni ton lesa. Primeren je za 
nanašanje na »odprto ali zaprto poro«.

Odlikuje ga enostavna  uporaba in nanašanje,  
hitro  sušenje  ter možnost hitre nadaljnje obde-
lave. Je zelo transparenten, svetlobno obstojen in 
omogoča vertikalen nanos. Uporabljamo ga za 
zahtevnejše pohištvo, kjer je zahtevana večja 
kemična in mehanska odpornost površine.

Na otip suho po: 60 minutah

TEKNOSOLV 1419-82

10:1 TEKNODUR HARDENER 1419-03 (utežno) 
Uporabni čas mešanice: več kot 2 uri

Raven sijaja: 5, 20 in 75
ALPOCRYL KLARLACK 1495
Brezbarven 2K lak z visokim polnilnim učinkom. Za 
površine z visokim sijajem. Primerno za poliranje.

Kakovosten lak za pohištvo in notranje prostore 
ter kuhinjsko in trgovinsko opremo.
 
Lahko se uporablja tudi kot zaključni premaz za 
čolne za notranje in zunanje površine (ni primeren 
za uporabo pod vodno črto).
 
Brezbarven lak za uporabo na terenskih vozilih.

Na otip suho po: 20 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 16 urah

Z  VERDÜNNER 0950-98, zmerno delujoče, ali  
VERDÜNNER 1300-98, hitro delujoče, razredčite 
do viskoznosti.

2:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDE-
NER.
Uporabni čas mešanice: 3-4 ure

Raven sijaja: 95

VELLUTO SOFTLACK 5399
Brezbarven 2K premaz s PU učinkom za žametno 
mehko, ultra mat površino. 
 
Za zaključni premaz na površinah, ki niso 
izpostavljene visokim kemičnim stresom (npr. 
pohištvo in notranji prostori)

Na otip suho po: 60 minutah

5-10% razredčilo VERDÜNNER 1300-98, hitro delu-
joče, ali VERDÜNNER 0950-98, počasi delujoče

4:1 (lak proti trdilcu, glede na težo ali količino).
Trdilec H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HARDE-
NER.
Uporabni čas mešanice: 2 uri

Raven sijaja: 05 STRUKTURPULVER 140S 0664-00
FINI STRUKTURNI PRAH

STRUKTURPULVER D30 6191-00 

GROBI STRUKTURNI PRAH
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  1K PRODUKTI NA VODNI OSNOVI

TEMELJNI PREMAZI/POLNILA

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-
98
Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi.

Primerno za industrijsko uporabo za pohištvo in 
ostale lesene površine. Primeren za vertikalen 
nanos.

Bela

Primerno za brušenje po: 45 minutah
Primerno za zlaganje po:2 urah

Za čiščenje uporabite TEKNOCLEAN 1949.

TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1102
Enokomponentni temeljni premaz na vodni osnovi, 
ki se hitro suši. 

Primerno za industrijsko uporabo za pohištvo in 
ostale lesene površine. Primeren za horizontalen 
nanos.

Bela

Primerno za brušenje po: 20 minutah
Primerno za zlaganje po:1 uri

Za čiščenje uporabite TEKNOCLEAN 1950.

BREZBARVNI PREMAZI

TEKNOCLEAR AQUA 1332-02
Brezbarven, na vodni osnovi, hitro sušljiv zaključni 
premaz 1K. 

Za pohištvo, notranjost in splošna mizarska dela. 
Samo za notranjo uporabo.

Nizka vsebnost HOS-a. Ima lep sijaj in globino.

Raven sijaja: od 05-60

Primerno za brušenje po: 1 uri
Primerno za zlaganje po: 3-4 urah

Čiščenje z vodo ali TEKNOCLEAN 1954-00.

TEKNOCLEAR AQUA PURE 4330-00
1K PUR na vodni osnovi za notranjo uporabo.

30% surovin je iz obnovljivih virov.
 
Je zelo odporen na praske in ohrani naravni izgled 
lesa.
 
Premaz vsebuje sredstva za zaščito pred žarki, saj 
učinkovito zavira porumenenje lesa.

Notranje površine, pohištvo, kuhinje ali površine, ki 
potrebujejo dobro površinsko odpornost.

Raven sijaja: globoki mat

Primerno za ponovni nanos po: 2 urah

Čiščenje z vodo ali TEKNOCLEAN 1954-00.

TEKNOCOAT AQUA 2575-32
Enokomponentni barvni premaz na vodni osnovi.

Barven, izredno mehansko odporen premaz na 
vodni osnovi. 

Primeren za linijski nanos. 
Primeren za vertikalen nanos.

Za pohištvo, notranja vrata  in splošna mizarska 
dela.

Barvne karte RAL in NCS
Na zahtevo so na voljo tudi drugi odtenki.
Raven sijaja: 25

Suh za manipulacijo: 1 ura
Primerno za zlaganje po: 2 urah

Čiščenje z vodo in TEKNOCLEAN 1954-00.

ZAKLJUČNI PREMAZI
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 2K  PRODUKTI
OWOHNEDUR 8301
Poliuretanski premaz 2K na vodni osnovi, na voljo 
v brezbarvni in barvni različici.
 
Produkt se hitro suši, odlikuje ga visoka stopnja 
sijaja, izjemen lesk ter visoka mehanska in 
kemična odpornost.

Za notranjo opremo, pohištvo, kuhinje in kopalnice.

TEMELJNI PREMAZI/POLNILA

HYDROFILL PREMIUM 6338-00
Na vodni osnovi, trdno, tiksotropno, belo polnilo za 
brizganje. Produkt odlikuje visoka zmogljivost pol-
njenja, se hitro suši in odlično brusi.
 
Z aplikacijo 2K primeren tudi kot izolacijsko polnilo 
za mokre prostore.

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 kot aplikacija 1K: 
Uporablja se za visokokakovostno notranjo 
opremo in pohištvo v notranjosti.

HYDROFILL PREMIUM 6338-00 kot aplikacija 2K: 
Kot temeljni premaz na običajnem lesu in na lese-
nih ploščah, kot je MDF, z dobrim blokirnim učin-
kom snovi v lesu.

AQUAFINE 8336
Barven 2K-poliuretanski premaz na vodni osnovi.

Primeren za laminiran MDF in iverne plošče, lahko 
ga uporabimo tudi na neobdelanem MDF v kombi-
naciji s HYDROFILL PREMIUM 6338. Površine, 
premazane z AQUAFINE 8336, odlikuje zelo gladka 
površina in zelo visoka stopnja odpornosti.

Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3 urah

SPEZIALVERDÜNNER 1020-98 za prilagajanje  
zahtevane viskoznosti obdelave in izboljšanje raz-
pršenosti

20:1 (premaz proti trdilcu, po teži).
H39590 - MOTIVO 3959-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 3 urah

Bela

Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 12 urah

Z vodo

10:1 (premaz proti trdilcu, po teži).
H75150 - HYDROPUR 7515-99 HARDENER.
Uporabni čas mešanice: 2-3 ure

Barve RAL in NCS
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 20

Primerno za ponovni nanos po: 1 ura

Uporabite kot dobavljeno

100:35 (lak proti trdilcu, glede na težo).
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl.  
2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsis-
tenca.
TRDILEC 871430 - OWEDUR 1058-99.
Uporabni čas mešanice: 2 uri
Konec življenjske dobe mešanice ni jasno viden. 
Ne uporabljajte mešanice starejše od 2 ur, tudi če 
je premaz še vedno tekoč.

BREZBARVNI PREMAZI

HYDROPUR MERO 2595
Poliuretanski lak 2K na vodni osnovi, odporen proti 
porumenelosti, za les v notranjih prostorih. Povr-
šina je odlično odporna proti praska in je izrednega 
mat izgleda. HYDROPUR MERO 2595 daje prema-
zanim površinam učinek neobdelanega lesa. Pog-
lejte si VTM 5559 (VTM - tehnični list s prikaza-
nimi postopki).

Za pohištvo, notranje prostore, trgovinsko opremo 
itd.

Raven sijaja: 02

Na otip suho po: 30 minutah

Po potrebi 0-10% z vodo ali  
SPEZIALVERDÜNNER 1020-98

10:1 (premaz proti trdilcu, glede na težo)
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl.  
2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsis-
tenca.
TRDILEC H39590 - MOTIVO 3959-99.
TRDILEC H45450 - PUR 4545-99.
Uporabni čas mešanice: 3 ure.
Konec življenjske dobe mešanice ni jasno viden. 
Ne uporabljajte mešanice starejše od 3 ur, tudi če 
je lak še vedno tekoč.

Brezbarvna, barvne karte RAL in NCS S, na voljo tudi 
specialne barve
Raven sijaja: 90

ZAKLJUČNI PREMAZI



1918 PRODUKTI 2K NA VODNI OSNOVI

BREZBARVNI PREMAZI

OWOHNEDUR 8301
Brezbarven 2K poliuretanski premaz na vodni 
osnovi.
 
Produkt se hitro suši, odlikuje ga visoka stopnja 
sijaja, izjemen lesk ter visoka mehanska in 
kemična odpornost.

Za notranjo opremo, pohištvo, kuhinje in kopalnice.

Brezbarven
Raven sijaja: 90

Primerno za ponovni nanos po: 1 uri

Uporabite kot dobavljeno

100:35 (lak proti trdilcu, glede na težo)
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl.  
2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsis-
tenca. TRDILEC 871430 - OWEDUR 1058-99.
Uporabni čas mešanice: 2 uri
Konec uporabnega časa mešanice ni jasno 
viden. Ne uporabljajte mešanice starejše od 2 
ur, tudi če je premaz še vedno tekoč.

VELLUTO AQUASOFT 5396
Brezbarvni 2K-PUR lak na vodni osnovi. Z lakira-
njem brezbarvnega ali barvnega premaza ustvari 
enotno mat in opazno gladko površino.

Za pohištvo, notranjost in splošna mizarska dela.

Brezbarven
Raven sijaja: 05

Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 16 urah

Z vodo

15:1 (premaz proti trdilcu, glede na težo).
Z mešalcem trdilec mešajte približno pribl.  
2 minuti, dokler ni dosežena homogena konsis-
tenca. H75150 - HYDROPUR 7515-99 HARDE-
NER.
Uporabni čas mešanice: 4 ure.

OLJA

HARTÖL 6448
Hitro sušeče izredno trdno olje, narejeno iz organ-
skih surovin za industrijsko uporabo kot površin-
ska obdelava parketov in pohištva.

Brezbarvno, nizko viskozno
Raven sijaja: 15

Material je dobavljen pripravljen za uporabo

Navodila za vzdrževanje: Končane površine lahko 
osvežite s splošno dostopnimi izdelki za nego 
(kreme in olja). Priporočamo uporabo našega PFLE-
GESPRAYÖL 1413.

GLANZÖL 1410
Tanko, zaščitno olje s sijajem, na osnovi naravnih 
surovin. Za obdelavo lesenih tal, stopnic in pohi-
štva. Dobra mehanska odpornost. Hitro sušeče.

Zaščitna olja za vse vrste lesa za parket in stopni-
šča.

Raven sijaja: 80

Na otip suho po: 2-3 ure
Primerno za ponovni nanos po: 8-10 ur

Pripravljeno za uporabo. Po potrebi razredčite s   
TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.
Za rdeč les (npr. parjena bukev, hruška in češnja) pri-
poročamo razredčenje prvega sloja s pribl. 30% TER-
PENTINERSATZ 4214-98 BREZ  
VONJA.

Navodila za vzdrževanje: 
Vzdrževanje: Po najmanj 3-tednih sušenja z lošči-
lom PARKETT ÖL POLISH 4584 (glej podatkovni 
list N4584).
Naknadna impregnacija: z GLANZÖL 1410, 
razredčenim 1: 1 z 4214-98.

Olja na osnovi topil



OLJA

MATTÖL 1410 
MATTÖL BUNT  1409
Tanko, mat zaščitno olje, na osnovi naravnih suro-
vin. Dobra mehanska odpornost.

Parketna tla: Za obdelavo površin lesenih tal, sto-
pnic in tal iz plute.

Za obdelavo površin lesenih vrat, miz in stolov ter 
stopnic.

TRDILEC UNIPUR 279/1910-99 HARDENER lahko 
za izboljšanje odpornosti dodate v mešalnem raz-
merju 10:1 (obvezno za barvne lake).
 
Čas sušenja brezbarvnih lakov, v oklepajih čas 
sušenja barvnih lakov.

Brezbarvno, belo, črno.
Druge barve na zahtevo
Raven sijaja: 15

Na otip suho po: 2 (2-3) urah
Primerno za ponovni nanos po: 6-8 (16) urah

10:1
TRDILEC H90100 - UNIPUR 279/1910-99

Pripravljeno za uporabo. Po potrebi razredčite s   
TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.
Parketna tla: Za rdeč les (npr. parjena bukev, hruška 
in češnja) priporočamo razredčenje prvega sloja s 
pribl. 30% TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ 
VONJA.
Nanos: Za rebrast les ali les z nizko vpojnostjo (npr. 
hruškov) priporočamo razredčenje prvega sloja s 
pribl. 10-20% 4214-98.

Navodila za vzdrževanje: 
Parketna tla: po minimalno 3-tedenskem času 
sušenja z loščilom PARKETT ÖL POLISH 4584. 
Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.
Vzdrževanje: po najmanj treh tednih obrišite povr-
šine z vlažno krpo (ne mokro). Po potrebi, npr. 
tedensko, dodajte približno 1% loščila PARKETT ÖL 
POLISH 4584 v vodo za čiščenje (2 pokrovčka na 1 
l vode). Očisti in neguje naoljeno površino. Nakna-
dna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.

2120 OLJA NA OSNOVI TOPIL

MATTÖL BUNT 1409 – BARVNA TEMELJNA OLJA

1410 MW 1410 M1 1410 M3 1410 M5

1410 MS 1410 M2 1410 M4 1410 M6

MATTÖL BUNT 1409 – BARVNI TONI

MB 10 MB 12 MB 13 MB 14

MB 15 MB 16 MB 17 MB 18

MB 19 MB 22MB 21 MB 23



OLJA

MATTÖL NORDIC 1411
Tekoče, rahlo svetleče, mat zaščitno olje za obde-
lavo lesenega pohištva, tal, stopnic in tal iz plute. 
Dobra mehanska odpornost.

Za ohranitev notranjega pohištva iz vseh vrst lesa, 
pa tudi parketa in stopnic, ki jih je treba nekoliko 
osvežiti. Primerno tudi za tla iz plute.
 

Belkast, rahel posvetlitveni učinek
Raven sijaja: 15

Na otip suho po: 2 urah
Primerno za ponovni nanos po: 6-8 urah

Pripravljeno za uporabo. Po potrebi razredčimo s  
TERPENTINERSATZ 4214-98 BREZ VONJA.

Navodila za vzdrževanje: 
Parketna tla:
Vzdrževanje: po minimalno 3-tedenskem času 
sušenja z loščilom PARKETT ÖL POLISH 4584. 
Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.

Vzdrževanje: po najmanj treh tednih obrišite povr-
šine z vlažno krpo (ne mokro). Po potrebi, npr. 
tedensko, dodajte približno 1% loščila PARKETT ÖL 
POLISH 4584 v vodo za čiščenje (2 pokrovčka na 1 
l vode). Očisti in neguje naoljeno površino.
Naknadna impregnacija: s PFLEGESPRAYÖL 1413.

PRIMERJAVA  MATTÖL 1410 IN MATTÖL NORDIC 1411

2322 OLJA NA OSNOVI TOPIL

2x MATTÖL NORDIC 1411 2x MATTÖL 1410 

MATTÖL BUNT 1409 –  BARVNI TONI

MB 24 MB 25

MB 50

MB 54

MB 35 MB 37 MB 38 MB 39

MB 26 MB 27

MB 28 MB 29

MB 40 MB 41

MB 53 MB 57

MB 33

MB 60

MB 34

MB 48



HYDROLAN SPRITZBEIZE 8649- 00
Hydrolan lužila za brizganje so na vodni osnovi, ki 
so pripravljena za uporabo  in ustvarijo eleganten 
izgled.

Pohištvo in notranja oprema za vsakdanjo ali indu-
strijsko uporabo.

Glede na zahteve kupca

Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3-4 urah

Po potrebi z vodo (ustvari svetlejši odtenek)

HYDROLAN WISCHBEIZE 8650- 00
Hydrolan lužila za brisanje so pripravljeni za upo-
rabo, na vodni osnovi, hitro ustvarijo barvne tone z 
rustikalnim učinkom (npr. na hrastu in jesenu).

Pohištvo in notranja oprema, pa tudi plošče, kjer je 
zaželen rustikalni videz.

Standardni odtenki (se mešajo med sabo) in po 
naročilu

Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 3-4 urah

Po potrebi z vodo (ustvari svetlejši odtenek)

EP BEIZE 0900-00
 EP BEIZE so lužila na vodni osnovi, ki so že prip-
ravljena za uporabo in imajo zelo pozitiven učinek 
na mehke vrste lesa. Uporabljajo se lahko tudi na 
trdem lesu.

Notranjost pohištva in opaži, kjer je potreben pozi-
tiven učinek lužila.

Standardni odtenki in BASE T brezbarvni  
(med sabo se jih lahko meša), pa tudi na zahtevo 
kupca

Na otip suho po: 60 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 4-5 urah

Po potrebi z BASE T brezbarven 
(povzroči svetlejši odtenek).

LUŽILA NA VODNI OSNOVI

LUŽILA

EP BEIZE 0900-00 STANDARDNE BARVE 1500 – 6000

EP BEIZE 0900-00 STANDARDNE BARVE 7000 – 7090

2524 LUŽILA NA VODNI OSNOVI

EP 1500 EP 2000 EP 2500 EP 3000

EP 3500 EP 4000 EP 4500 EP 5000

EP 5500 EP 6000

EP 7000 EP 7010 EP 7020 EP 7030

EP 7040 EP 7050 EP 7060 EP 7070

EP 7080 EP 7090



27
26 LUŽILA NA OSNOVI TOPIL

MONODUR WISCHBEIZE 8620- 00
Monodur lužila za brisanje so pripravljena za upo-
rabo, na osnovi topil, hitro sušeča obstojna 
pigmentna lužila, ki ustvarjajo rustikalen učinek 
(npr. na hrastu in jesenu).

Pohištvo in notranja oprema, pa tudi plošče, kjer je 
zaželen rustikalni videz.

Standardni odtenki, pa tudi 
na zahtevo kupca

Na otip suho po: 30 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 60 minutah

Po potrebi z MONODUR 3600-98 
(povzroči svetlejši odtenek)

MONODUR SPRITZBEIZE 8645- 00
Monodur lužilo za brizganje je hitro delujoče lužilo 
na osnovi topil, primerno za furnirane površine ali 
površine iz masivnega lesa. Ustvari jasen učinek 
luženja. 

Pohištvo in notranja oprema, opaži, stoli, okvirji 
itd., na katerih si želimo ustvariti privlačen, enako-
meren učinek lužila.

Glede na zahteve kupca

Na otip suho po: 15 minutah
Primerno za ponovni nanos po: 30 minutah

Po potrebi z razredčilom za lužila za brizganje MONO-
DUR 1420-98  THINNER FOR SPRAY-STAINS 
(nastane svetlejši odtenek)

LUŽILO NA OSNOVI TOPILA

sistem sijaja teknos
Stopnja sijaja 60° Opis

0 – 2 Globoki mat 02 

3 – 7 Globoki mat 05 

8 –12 Mat 10

13 – 17 Mat 15 

18 – 22 Svileno mat 20

23 – 27 Svileno mat 25

28 – 34 Svileno mat 30

35 – 44 Svilnat sijaj 40

45 – 54 Svilnat sijaj 50

55 – 64 Sijaj 60

65 – 74 Sijaj 70

75 – 84 Sijaj 80

85 – 94 Visok sijaj 90

≥ 95 Visok sijaj 95

00 Ni stopnje sijaja

98 Razredčilo

MONODUR WISCHBEIZE STANDARDNE BARVE

862000044F bela 862000041F bež 86200020 svetlo rjava 1 86200021 svetlo rjava 2

86200025 starinsko rjava 862000104 oreh 86200026 rdeče-rjava 86200030 temno rjava

86200015 rjava 862000046F srednje siva 86200060 črna 8620000KV0933 globoko 



TEKNOS D.O.O.          
CESTA NA RUPO 67
4000 KRANJ
SLOVENIJA
TEL. +386(4)2365878

We make the world 
last longer

Teknos je globalno podjetje, ki se ukvarja s premazi in deluje v več kot 20 državah v Evropi, 
Aziji in ZDA. Podjetje zaposluje približno 1.800 ljudi in neto prodaja 

za leto 2019 je znašala 398 milijonov EUR. Teknos je eden vodilnih dobaviteljev industrijskih 
premazov, z močnim položajem na področju maloprodaje in arhitekturnih premazov. 

Teknos si želi, da bi bil svet lepši, z zagotavljanjem pametnih, tehnično naprednih rešitev za  
barvanje in nanašanje premazov za zaščito in podaljšanje življenjske dobe. Teknos vedno tesno 

 sodeluje s svojimi strankami. Teknos je bil ustanovljen leta 1948 in je eno 
največjih družinskih podjetij na Finskem. Za več informacij obiščite www.teknos.com.
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