
Podkład
AQUAPRIMER 2900 

Podkłady przyszłości 
Standardowy podkład firmy Teknos został opra-
cowany w celu sprostania rosnącemu zapotrze-
bowaniu na drewniane drzwi i okna o wysokiej 
jakości. W odpowiedzi na zwiększającą się licz-
bę urządzeń aplikacyjnych receptura produktu 
została tak opracowana, aby umożliwić bez-
problemowe nakładanie przy pomocy różnych 
maszyn. 

Praktyczne rozwiązania
Podczas prac badawczo-rozwojowych nad re-
cepturami podkładu uwzględniono wymogi pro-
ducentów dotyczące wyrównywania kolorów, 
siły krycia, kredowania i rozlewności. 

Opracowano także serię podkładów specjal-
nych służących jako blokery żywicy z sęków 
oraz podkłady izolujące barwniki rozpuszczalne 
w wodzie. 
Podkład AQUAPRIMER 2900 jest dostępny  
w szerokiej gamie odcieni kryjących i transpa-
rentnych.

Tam, gdzie prędkość ma znaczenie
Wszyscy przykładamy wagę do szybkiego  
i niezakłóconego procesu produkcji, jednak nie 
mniej istotna jest prawidłowość tego procesu. 
Stosując podkład AQUAPRIMER 2900 buduje-
my solidną bazę dla ciągłego, szybkiego proce-
su produkcji bez uszczerbku dla jakości i trwa-
łości.

Zgodność z przepisami UE
Produkty Teknos są zgodne z Dyrektywą 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 dodat-
kowych informacji, jeśli rozważają Państwo za-
stosowanie AQUAPRIMER 2900 lub innego pro-
duktu firmy Teknos. 
Nasz dział techniczny jest zawsze gotów pomóc 
Państwu przy doborze optymalnego rozwiąza-
nia w zakresie powłok i metod ich aplikacji.

Podkład zapewnia świetny 
efekt wyrównywania 
kolorów

Aby właściwie zabezpie-
czyć przekroje poprzeczne 
oraz V-fugi, podkład należy 
aplikować na polewarce 
wielostrumieniowej 
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Cechy i korzyści

Dokonałe właściwości ściekalności oraz obniżania napięcia 
powierzchniowego

Wysoka zawartość pigmentów  dzięki wysokiej zawartości suchej masy

Nowoczesny system antyspieniania

Warianty ze specjalną recepturą zmniejszającą migrację barwników

Zapewnia bezproblemowy proces gruntowania, lepsze wnikanie, buduje 
estetyczną powłokę o doskonałej przyczepności dla kolejnych warstw

Efekt wyrównywania kolorów jest zawarty w recepturach kolorów 
transparentnych i kryjących, w rezultacie tworząc jednolitą kolorystycznie, 
zagruntowaną powierzchnię

Bezproblemowy i szybki proces produkcyjny bez konieczności 
wprowadzania działań korygujących

Redukcja problemów związanych z przebarwieniami warstwy 
nawierzchniowej

Cechy Korzyści

Zalecane systemy powłok

Środek konserwujący 
drewno* 

Podkład

Warstwa pośrednia 

Warstwa 
nawierzchniowa

Miękkie gatunki drewna  
3-powłokowy
Transparentny / Kryjący

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900

AQUATOP 2600

Wszystkie gatunki drewna  
4-powłokowy
Transparentny / Kryjący

TEKNOL AQUA 1410

AQUAPRIMER 2900
ANTISTAIN AQUA 2901 / 
ANTISTAIN AQUA 5200 

AQUAFILLER 6500 

AQUATOP 2600

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

AQUAPRIMER 2900 
Produkt

Zawartość

Kolor

Opakowanie

AQUAPRIMER 2900 

Spoiwo syntetyczne, woda

Transparentne i kryjące

3, 18, 120, 600, 1000 l
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