
Środek konserwujący drewno
GORI 356 & GORI 356ic

Chroń drewno przed czynnikami 
biologicznymi
GORI 356 to przemysłowy środek do konser-
wacji drewna na bazie wody. Produkt używany 
w połączeniu z przemysłowymi warstwami na-
wierzchniowymi Teknos chroni drewno stoso-
wane na zewnątrz pomieszczeń przed sinizną  
i niszczącym działaniem grzybów. 

GORI 356ic to produkt bliźniaczy do GORI 356  
z dodatkiem insektycydu, który chroni impre-
gnowane drewno przed insektami i termitami.

Potwierdzenie wyjątkowej ochrony
GORI 356 spełnia normy EN 73, 84, 113, 152-1, 
351 P1 w klasie stosowania 3. przeciwko gniciu i 
siniźnie ustanowione w normie EN 599–1. 

GORI 356 przyznano certyfikat RAL GZ 830  
i umieszczono na liście Holzschutzverzeichnis.  
GORI 356ic przyznano certyfikat CTB-P+.

Zgodność z przepisami UE
Oczekujemy, że GORI 356 zostanie dopusz-
czony zgodnie z Dyrektywą BPD. Produkt speł-
nia wymogi 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 dodatko-
wych informacji, jeśli rozważają Państwo zasto-
sowanie impregnatów GORI 356, GORI 356ic 
lub innej powłoki produkowanej przez Teknos.
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiąza-
nia w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Różnica pomiędzy drewnem 
niekonserwowanym 
a zakonserwowanym  
przeciwko siniźnie

W porównaniu z produktami 
rozpuszczalnikowymi 
GORI 356 ma krótszy czas 
schnięcia 

Niekonserwowane

Zakonserwowane
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Cechy i korzyści

Zoptymalizowana mieszanka środków grzybobójczych

Zmniejszenie różnic w absorpcji podczas gruntowania

Zmniejszona absorpcja wilgoci dzięki wysokogatunkowym, 
zmodyfikowanym spoiwom alkidowym 

Nie zawiera pigmentów

Zwiększona wytrzymałość zabezpieczanego drewna dzięki efektywnej 
ochronie przed grzybami niszczącymi drewno i sinizną (dodatkowo  
GORI 356ic posiada certyfikat CTB-P+ dotyczący ochrony przed  
grzybami niszczącymi drewno oraz insektami i termitami) (1)

Lepsze wyrównywanie kolorów transparentnych (2)

Redukcja zmian wymiarowych drewna oraz zmniejszone ryzyko 
rozszczepień i wypaczeń (3)

Głębsza penetracja drewna 

Cechy Korzyści

Zalecane systemy powłok

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

Środek konserwujący 
drewno*

Podkład 

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Miękkie gatunki drewna  
3-powłokowy 
Transparentny / Kryjący

GORI 356 / GORI 356ic 

GORI 615

GORI 660

Wszystkie gatunki drewna  
4-powłokowy
Transparentny / Kryjący

GORI 356 / GORI 356ic 

GORI 615

GORI 650 / GORI 616 

GORI 660

GORI 356* & GORI 356ic* 
Produkt  GORI 356  GORI 356 ic  

Zawartość    Substancje grzybobójcze, żywice syntetyczne, woda  Substancje grzybobójcze, substancja owadobójcza,  
  żywice syntetyczne, woda  

Opakowanie  20, 120 i 1000 l 20, 120 oraz 1000 l  

1. 3.2.

Płyn odparowywuje, lecz aktywne cząsteczki 
nadal chronią drewno

Po lewej: 
Podkład    

     Po prawej:
Środek konserwujący  

drewno + podkład 

Bez środka konserwującego drewno 

Ze środkiem konserwującym drewno
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