
MDF/HDF TESNILO
TEKNOSEAL 4002

Specialno tesnilo za MDF in HDF
Teknos specializirani temeljni premaz oblikovan 
posebej za MDF in HDF plošče. Primeren je za 
zunanjo uporabo in zagotavlja trajen rezultat, v 
primeru, da se ga uporablja kot del Teknos 
enokomponentnega sistema za tesnila, na vodni 
osnovi. TEKNOSEAL 4002 se nanaša z brizgan-
jem ali s čopičem.

Zavira vdor vlage/vode
TEKNOSEAL 4002 znatno zmanjša vlažnost/
vdor vode in s tem prepreči nabrekanje MDF/
HDF. Nizek vdor vode/vlage zmanjšuje tveganje 
za nastanek plesni in gliv ter zagotavlja dimenzi-
jsko stabilnost. Teknos 1-komponentni sistem za 
tesnila na vodni osnovi ponuja enake lastnosti 
kot 2-komponentni sistem za tesnila na osnovi 
poliuretanskih topil, ki je dolgo let veljal za 
optimalen sistem za MDF IN HDF.

EU direktiva
TEKNOSEAL 4002 je 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 TEKNOSEAL 
4002 produkta. Naša ekipa za tehnično
podporo vam je vedno pripravljena pomagati
pri vzpostavitvi vaše optimalne rešitve
premazov in sistema nanašanja.

Nizek vdor vode/vlage zman-
jšuje tveganje za nastanek 
plesni in gliv.

Teknoseal 4002 je del Teknos 
1-komponentnega sistema za 
tesnila na vodni osnovi.



www.teknos.com

* Robovi in rezkani deli morajo biti v celoti zatesnjeni s Teknoseal 4002
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TEKNOSEAL 4002

Priporočen sistem premazov

Vsebina Sintetično vezivo, voda

Barva Brezbarven

Pakiranje 20 L

Impregnacija

Vmesni premaz
 
Končni premaz
 

AQUAPRIMER 2907-42

TEKNOSEAL 4002

AQUATOP 2600 *

Lastnosti in prednosti

Učinkovito ščiti žagane robove in rezkane dele pred vdorom vode/vlažnosti

Zmanjša vdor vode/vlažnosti

Enokomponentni in na vodni osnovi

Minimalne spremembe dimenzij

Zmanjšano tveganje za rast in nastanek plesni in gliv

Lahko se uporablja brez posebnih ukrepov

Lastnosti Prednosti


