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TEKNOS REŠITVE ZA ŽELEZNICE



Sistemi mokrih premazov

Reference

TEMELJNI PREMAZI
•  TEKNOLAC PRIMER 0168 (AK) 
•  TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 (EP) 
•  TEKNOPLAST PRIMER 5/7/8 (EP) 
•  TEKNODUR PRIMER 8 (PUR) 
•  TEKNOZINC 80 SE (EP) 

DTM IN VRHNJI PREMAZI:
•  TEKNOSYNT 90 (AK) 
•  TEKNODUR AQUA 3390 (PUR) 
•  TEKNODUR COMBI 3560 (PUR) 
•  TEKNODUR 100 (PUR) 
•  TEKNOPLAST HS 150 (EP) 
•  INERTA 270 (EP) 
•  INERTA 165 (EP) 

RAZŠIRJENI PREMAZNI SISTEMI: 
•  TEKNODUR 0290 prozoren premaz za visoki sijaj in ohranjanje 
    barve 

PRAŠNI PREMAZNI SISTEMI INFRALIT 
Teknos je razvil celovito paleto prašnih premazov INFRALIT za avtomo-
bilsko industrijo, vključno z vsemi pomembnejšimi kemičnimi snovmi, za 
večjo raznovrstnost zaključnih površinskih obdelav:
•  Epoksi premazi za zelo korozivna okolja, 
 mehanske / kemične obremenitve
•  Epoksi-poliestrski premazi za zaprte prostore
•  Poliestrski premazi, odporni na vremenske
 razmere, z visoko obstojnostjo barve in sijaja

Sistemi prašNIH premazov

Za učinkovitejše proizvodne procese in raznovrstnost v globalni dobavni 
verigi smo razvili hibridne sisteme, kjer je moker temeljni premaz del sis-
tem prašnih premazov in obratno. 

Hibridni sistemi

Na pravem tiru – Teknosove rešitve za železnice

TOČNO PO URNIKU
Teknos nudi celovito paleto premazov, ki zagotavljajo obstojnost in privlačen videz 
za vse namene železniške industrije. Naši proizvodi predstavljajo idealno izbiro za 
zunanjost in notranjost potniških in tovornih vagonov, kot tudi za notranje panele, vrata, 
okenske okvirje, okrasje in pohištvo, za najprimernejšo uporabo in izredno trajnost.

Nudimo tudi vremensko obstojne premaze za table z infor-
macijami in voznimi redi na železniških postajah. 

Naša napredna tehnologija in bogate izkušnje s proizvodnjo 
premazov za najzahtevnejšo profesionalno uporabo zago-
tavljajo obstojnost celo v najzahtevnejših pogojih, ki jim 
ni para v panogi. Vlaki vozijo tako v dežju kot snegu, v eks-
tremnih in hitro spreminjajočih se temperaturah, zato jih je 
potrebno zaščititi pred korozijo in bledenjem barv. Poleg tega 
morajo površine vagonov ohranjati svoj videz kljub stalnemu 
kemičnemu čiščenju. Teknosovi premazi omogočajo vse to in 
nudijo tudi izboljšano varčnost z zagotavljanjem dolgih inter-
valov pred ponovnim nanosom premazov. 

Smo v tesnem stiku s svojimi strankami na vseh ključnih trgih, 
kar nam omogoča hitre in zanesljive dostave, to pa posledično 
prispeva k nemotenim procesom brez nepričakovanih zamud 
in izpadov proizvodnje. Naša tehnična podpora vam je na 
voljo za določanje najprimernejših premaznih rešitev za vse 
namene v železniški industriji.
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z nami svet traja dlje
Teknos je globalno podjetje za premaze, ki posluje v več kot 20 državah v Evropi, 

Aziji in ZDA. Podjetje zaposluje približno 1.800 ljudi, s čistim dobičkom 398 milijonov evrov v letu 
2019. Teknos je eden vodilnih dobaviteljev industrijskih premazov, z močnim položajem 

v maloprodaji in na področju arhitekturnih premazov. 

Teknos želi povečati obstojnost sveta z zagotavljanjem pametnih, tehnično naprednih barvnih 
in premaznih rešitev za zaščito in ohranjanje. Teknos vedno tesno sodeluje s svojimi strankami. 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1948 in je eno od največjih finskih družinskih podjetij. Za več 

informacij obiščite www.teknos.com.


