
TEKNOCLAD 3370 / 3371
PREMAZ NA VODNI OSNOVI ZA OBLOGE, ZA NANAŠANJE DIREKTNO NA LES

Naše poslanstvo je podaljšati življenjsko dobo vaših izdelkov z 
zagotavljanjem še bolj inteligentnih, tehnično naprednih rešitev za barve 
in premaze - vedno v tesnem sodelovanju z našimi strankami.

hitrejši postopek

Produkt iz le ene embalaže je temeljni premat, vmesni 
premaz in končni premaz v enem. Ker je potrebnih manj 
plasti premazov je postopek hitrejši in bolj ekonomičen.

Premaz se nanaša neposredno na les in je primeren za 
vse vrste lesa. Ima odlično odpornost, zato se vaši izdelki 
hitreje premikajo skozi proizvodni proces.

barve, ki trajajo

Netransparentne in transparentne lahko obarvamo v 
nianse po želji kupcev. Netransparentne imajo dobro 
pokrivnost, transparentne pa visoko transparentnost 
premaza.

Na voljo kot polmat, sijaj 20.
KONTAKTIRAJTE NAS

Za več informacij o TEKNOCLAD 3370/3371 se obrnite 
na svojega lokalnega Teknos predstavnika.

GLAVNE PREDNOST
Temelj, vmesni premaz, končni premaz - vse v 
enem

Nanašanje direktno na les

Odlična odpornost, oprijem in stopnja sijaja 

Na voljo sijaj 20

Visoka transparentnost transparentnih premazovmožnosti za nanašanje

Serija TEKNOCLAD je primerna za brizganje, ščetkanje, 
vakuumsko nanašanje in ročno premazovanje s čopičem. 
Za ščetkanje izberite TEKNOCLAD 3370, za nanašanje 
s čopičem pa TEKNOCLAD 3371. Pri obeh produktih so 
lastnosti oprijema in izravnave zelo dobre.



dejstva o produktih

ČAS SUŠENJA Pri 20oC in 50% relativni vlagi

Suh na dotik 1 ura

Naslednji nanos 2 uri

BRIZGANJE ČOPIČ

TEKNOCLAD 3370
Končni premaz

TEKNOCLAD 3371
Končni premaz

TEKNOCLAD 3370
Končni premaz

TEKNOCLAD 3371
Končni premaz

PRIMERI PREMAZOV

TEKNOS GROUP OY
Takkatie 3
PO Box 107
FI-00370 Helsinki
T +358 9 506 091
sales@teknos.com

www.teknos.com

z nami svet traja 
dlje

Zgornje informacije so normativne in temeljijo na laboratorijskih testih in praktičnih izkušnjah. Podatki niso zavezujoči in ne prevzemamo odgovornostiza 
rezultate, dosežene v delovnih pogojih, na katere nimamo vpliva, zato kupec ali uporabnik ni oproščen obveznosti testiranjaprimernost naših izdelkov za posebna 
sredstva in načine uporabe v dejanskih pogojih uporabe. Naša odgovornost krije samo neposredno povzročenoškodo zaradi napak v izdelkih, ki jih dobavlja 
Teknos. Ta izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi. To pomeni, da ima uporabnik dovolj znanjaza pravilno uporabo izdelka glede na tehnične vidike in 
vidike varnosti pri delu. Najnovejše različice Teknonovih tehničnih in varnostnih listov so navoljo na naši spletni strani www.teknos.com. Vse blagovne znamke, 
prikazane v tem dokumentu, so izključna last skupine Teknos Group ali njenihpovezanih podjetij

SIJAJ - POLMAT 20

BAZA BRIZGANJE ČOPIČ

Baza 1 - BELA TEKNOCLAD 3370-22 TEKNOCLAD 3371-22

Baza 3 - NETRANSPARENTEN TEKNOCLAD 3370-22 TEKNOCLAD 3371-22

Baza T - TRANSPARENTEN TEKNOCLAD 3370-42 TEKNOCLAD 3371-42

serije, barve in stopnje sijaja

SUŠENJE

Predhodna obdelava je potrebna za lesene podlage, ki ne ustrezajo razredu trajnosti 3, EN 350: 2016. Teknos produkti za 
zaščito, ki izpoljnjujejo zahteve EN 599-1, vključujejo TEKNOL AQUA 1410-01, AQUAPRIMER 2907-02 in TEKNOL AQUA 
1412-01


