Warstwa nawierzchniowa
AQUATOP 2600

Ekskluzywny wygląd powierzchni
Doskonała warstwa nawierzchniowa wyprodukowana z surowców najwyższej jakości, aby
zapewnić powierzchni ekskluzywny wygląd.
Mówiąc językiem technicznym możliwości wyrównawcze i pokrywające tej warstwy zostały
w pełni zoptymalizowane, bez szkody dla wytrzymałości i trwałości wykończenia. Produkt
można aplikować przy pomocy różnych typów
urządzeń. Powłoki nawierzchniowe Teknos gwarantują nadzwyczajną jakość oraz konkurencyjne rozwiązania na polu najwyższej klasy wykończeń powierzchni drewnianych.
Zabezpieczenie długoletniej trwałości
Dzięki zoptymalizowaniu receptur pod kątem
parametrów aplikacji systemy powłok Teknos
zapewniają przedłużoną trwałość produktów,
zarówno w systemach transparentnych jak i kryjących. Systemy powłok chronią drewno przed
negatywnymi skutkami działania czynników atmosferycznych, degradacją przez promieniowanie UV oraz niszczeniem na skutek rozwoju ple-

śni i grzybów. Systemy powłokowe Teknos są
najlepszym zabezpieczeniem na rynku powłok
zewnętrznych, w szczególności dzięki możliwości uzyskania gładkiej i równej powierzchni
drewna, oraz podwyższonej odporności powłoki
na środki chemiczne i zabrudzenia.
Zgodność z przepisami UE
Powłoki nawierzchniowe Teknos spełniają wymogi Dyrektywy VOC. Nieustannie pracujemy
nad zgodnością naszych produktów z przepisami REACH.
Zadzwoń do nas
Rozmowa telefoniczna z firmą Teknos to prosty i łatwy sposób na otrzymanie porady i dodatkowych informacji, jeśli rozważają Państwo
zastosowanie AQUATOP 2600 lub innej powłoki
Teknos.
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc
Państwu przy doborze optymalnego rozwiązania w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Dostępne w transparentnych i kryjących
systemach powłok
Aplikacja za pomocą
airmix (aircoat), airless
z pistoletem natryskowym,
w automatycznych
systemach natryskowych
a także pędzlem

Cechy i korzyści
Cechy

Korzyści

Bezbarwne żywice

Zmniejszenie efektu żółknięcia w systemach kryjących oraz naturalna,
doskonała transparentność w systemach transparentnych

Pozbawione efektu sklejania powierzchniowego

Łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze przenoszenie wykończonych ram
okiennych w zakładzie produkcyjnym

Technologia autorska

Zminimalizowane mikropienienie w warstwie nawierzchniowej oraz
możliwość budowania filmu grubopowłokowego (1)

1.

Tradycyjna warstwa nawierzchniowa

Warstwa nawierzchniowa Teknos

AQUATOP 2600
Produkt

AQUATOP 2600

Zawartość

Spoiwa syntetyczne, woda

Kolor

Transparentny, kryjący

Połysk

Dostępny w różnych stopniach połysku

Opakowanie

3, 10, 20, 120, 1000 l

Zalecane systemy powłok
Miękkie gatunki drewna
3-powłokowy
Transparentny / Kryjący

Wszystkie gatunki drewna
4-powłokowy
Transparentny / Kryjący

Środek konserwujący
drewno*

GORI 356 / GORI 605 /
TEKNOL AQUA 1410

GORI 356 / GORI 605 /
TEKNOL AQUA 1410

Podkład

AQUAPRIMER 2900
AQUAPRIMER 3130
ANTISTAIN AQUA 5200

AQUAPRIMER 2900-22
(transparentny) / ANTISTAIN
AQUA 2901-52 (biały, kryjący)
AQUAPRIMER 3130
ANTISTAIN AQUA 2901

Warstwa pośrednia
Warstwa
nawierzchniowa

AQUAFILLER 6500
AQUAPRIMER 3130
AQUATOP 2600 / GORI 660

AQUATOP 2600 / GORI 660

*Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

www.teknos.com

B104 2016-02 PL T

Teknos Sp. z o.o.
ul. Ziemowita 59
PL-03-885 WARSAW
Polska
Tel. +48 22 678 70 04
biuro@teknos.pl

Teknos Oy
Takkatie 3, P.O.Box 107
FI–00371 HELSINKI
Finlandia
Tel. +358 9 506 091
sales@teknos.fi

