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TEHNOLOGIJA DURAFLEX
ELASTIČNOST ZA VELIKO ODPORNOST
PROTI VREMENSKIM VPLIVOM
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TEHNOLOGIJA DURAFLEX:
ODLIČNO SPAJANJE LESA
IN PREMAZA

Premazni sistem Duraflex podjetja Sikkens zagotavlja dolgo življenjsko
dobo s pomočjo najboljše zaščite pred vremenskimi vplivi. Zato pomembno
prispeva k temu, da bodo vaše stranke zadovoljne z vašimi lesenimi okni.

Z novim premaznim sistemom Duraflex podjetja Sikkens lahko dosežete
optimalno obstojnost. Zaradi trajno
elastične plasti se izdelek – še posebej pri temperaturnih spremembah –
optimalno prilagodi podlagi. Inovativna sredstva za zaščito pred svetlobo
(v lazurah) dajejo premazu visoko in
dolgotrajno zaščito pred UV-žarki.
Odlične prepustne lastnosti plasti
omogočajo izjemno dobro zadrževanje vlage lesa. Zahvaljujoč tem
lastnostim zagotavlja premazni sistem Duraflex izjemno veliko odpornost proti vremenskim vplivom.

Za pokrivne in lazurne premazne
sisteme
S premazi Rubbol WF 382 (pol mat)
in Rubbol WF 387 (saten sijaj) kot
tudi Cetol WF 952 (pol mat) in Cetol
WF 957 (saten sijaj) ponuja podjetje
Sikkens celovit sistem pokrivnih in
lazurnih premazov z inovativno tehnologijo Duraflex: izdelki se lahko
uporabljajo kot vmesni ali zaključni
premazi.

Kratek pregled
• t rajna elastičnost, še posebej pri temperaturnih spremembah,
• izjemna odpornost proti vremenskim
vplivom,
• zelo dober oprijem,
• dolga obstojnost,
• idealno prilagajanje leseni podlagi,
• visoka zaščita pred UV-žarki zaradi
najnovejšega sredstva za zaščito
pred svetlobo,
• sredstvo, ki ščiti pred UV-žarki, je dolgo
obstojno,
• izredno dobra zaščita pred vlago zahvaljujoč odličnim prepustnim lastnostim plasti,
• dobra odpornost proti udarcem preprečuje nastanek tankih razpok.

Toplota:
Premaz Duraflex
Običajne lazure
Les

Les oddaja vlago in se
krči. Lazura se prilagaja
gibanju brez napenjanja
materiala.

Z DURAFLEXOM

Same prepričljive lastnosti:

REMENSKIM VPLIVOM

DOKAZANO S PREVERJANJEM OBSTOJNOSTI
Visoka, dolgo obstojna zaščita pred vremenskimi vplivi,
ki jo premazu omogoča tehnologija Duraflex, je bila dokazana na preverjanju odpornosti proti vremenskim vplivom
v Q-Lab Weathering Research Service. Poleg tega je
inštitut Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung (WKI)
iz Fraunhofra potrdil zelo dobro elastičnost premaza.
www.q-lab.com
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Miami Winter

Vmesni premaz: Cetol WM 675
Zaključni premaz: Cetol WF 957 (2x)

Toča:
Večja odpornost proti
udarcem preprečuje
nastajanje tankih razpok.

Z DURAFLEXOM

Z DURAFLEXOM

Naneseni premazi z Duraflexom po 24 mesecih

Zaradi vdirajoče vlage les
nabrekne. Toda fleksibilen
premaz se razteza in omogoča nadzorovano oddajanje
vlage zaradi svojih posebnih
prepustnih lastnosti.
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Europa Sommer

Europa Winter

Primerjava intenzivnosti sončnega
sevanja dokazuje, da se Florida
upravičeno imenuje dežela sonca:
medtem ko so podatki o sončnem
sevanju v Miamiju poleti podobni
podatkom iz Srednje Evrope, se
intenzivnost sončnega sevanja
med njima zelo razlikuje.

Osnovni premaz: Cetol WP 560

Dež:
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Wellenlänge nm
Miami Sommer

Po 24 mesecih vremenskih vplivov na Floridi – ali po enakovrednem času izpostavljenosti, od pet do šest let v srednji Evropi – je premaz Cetol WF 952/957
videti enak kot prvi dan. Vmesni vzdrževalni nanos zato ni potreben.
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tamkajšnje toplo in vlažno podnebje
omogoča povsem realne napovedi
glede odpornosti izdelkov proti
UV-žarkom in vremenskim vplivom.
In to v najkrajšem možnem času,
kajti eno leto izpostavljenosti vremenskim vplivom na Floridi je enako
kot 2,5–3 leta izpostavljenosti v Srednji Evropi.

Strahlung W/m2

Izredni vremenski pogoji
Q-Lab, s sedežem v Homesteadu
na jugu Floride, je mednarodno priznana ustanova za preverjanje
obstojnosti premazov.
Zaradi celoletnega
• sončnega obsevanja,
• visokih temperatur,
• visoke zračne vlažnosti in
• izdatnih padavin

Dokazana elastičnost
Premazi za lesena okna in vrata
morajo nabrekanje in krčenje ter
druge manjše deformacije lesa prestati brez nastanka razpok. V skladu s smernicami za masivne lesene
gradbene dele HO.03 morajo prestati več kot 20-odstotno raztezanje,
preden se pojavijo razpoke. V skladu z meritvami elastičnosti, ki jih je
izvedel inštitut Wilhelm-KlauditzInstitut für Holzforschung (WKI) iz
Fraunhofra, je Cetol WF 957 več
kot skladen s smernicami HO.03,
zato se priporoča za lesena okna.
Z več kot 200 odstotki premaz kaže
nadpovprečno sposobnost raztezanja, preden se pojavijo razpoke.

Močno sonce:
Lazura absorbira
UV-žarke. Les in premaz ostaneta nepoškodovana.

Z DURAFLEXOM

Premazni sistem Duraflex je optimalni premaz za zagotavljanja kakovosti
LONGLIFE COMFORT. Z LONGLIFE
COMFORT boste svojim strankam
po vsej Evropi ponudili kakovostna

lesena okna in vrata ter tudi zanesljivost in udobje prvorazrednega premaza. V času jamstva za površino,
sedem let za pokrivne in pet let za
lazurne premazne sisteme, nista
potrebna nega in vzdrževanje. Okna
LONGLIFE COMFORT je potrebno
samo enkrat letno pregledati, da pravočasno opazite morebitne mehanske poškodbe.

Mraz in sneg:
Tudi pri nizkih temperaturah ostane premaz
elastičen in zaradi svojih
sposobnosti prepustnosti omogoča izenačenje vlage.

Z DURAFLEXOM

Za največje zahteve
Dosledna veriga kakovosti predstavlja predpostavko za izpolnitev kakovostnih kriterijev LONGLIFE. Začne
se z izbiro lesa, nadaljuje s konstrukcijo in izdelavo po najnovejših merilih
tehnike in se prek premaza razteza
vse do prevoza in vgradnje.

TEHNIČNI PODATKI

RUBBOL WF 382

RUBBOL WF 387

CETOL WF 952

CETOL WF 957

Vrsta veziva

Čista akrilna emulzija

Čista akrilna emulzija

Čista akrilna emulzija

Čista akrilna emulzija

Uporaba

Vmesni in zaključni premaz, zelo odporen proti
vremenskim vplivom, za
masivne in delno masivne
lesene gradbene dele

Vmesni in zaključni premaz, zelo odporen proti
vremenskim vplivom, za
masivne in delno masivne
lesene gradbene dele

Vmesni in zaključni premaz, izjemno odporen
proti vremenskim vplivom
za masivne lesene gradbene dele

Vmesni in zaključni premaz, izjemno odporen
proti vremenskim vplivom
za masivne lesene gradbene dele

Lastnosti
izdelka

• visoka fleksibilnost veziva
• dobra odpornost proti
udarcem
• zgodnja odpornost proti
vodi

• visoka fleksibilnost veziva
• dobra odpornost proti
udarcem
• zgodnja odpornost proti
vodi

• visoka zaščita pred
UV-žarki
• visoka fleksibilnost veziva
• zelo dobra odpornost
proti udarcem
• odlične prepustne
lastnosti

• visoka zaščita pred
UV-žarki
• visoka fleksibilnost veziva
• zelo dobra odpornost
proti udarcem
• odlične prepustne
lastnosti

Barvni odtenki

Prometno bela RAL 9016

Prometno bela RAL 9016,
barvni odtenki po 4041
Color Concept, RAL in NCS

Joinery Color Classics

Joinery Color Classics

Embalaža

20 litrov

RAL 9016: 20 litrov
Osnova N00: 4,9 litrov/
9,8 litrov/19,6 litrov
Osnova W05: 5 litrov/
10 litrov/20 litrov

5 litrov/20 litrov

5 litrov/20 litrov

Stopnja sijaja

Pol mat

Saten sijaj

Pol mat

Saten sijaj

Brizganje

Brizganje

Brizganje

Brizganje

Obdelava

Optimalni vrstni red lazur za les s porami (les listavcev)
Osnovni premaz: Cetol WP 560
Vmesni premaz: Cetol WM 675 ali Cetol WM 680 (tehnologija povezovanja ionov)
Zaključni premaz: Cetol WF 952 ali Cetol WF 957 (tehnologija Duraflex)
Kombinacija tehnologije povezovanja ionov z izolacijskimi lastnostmi in dobrim zapolnjevanjem por ter tehnologije Duraflex,
ki omogoča odpornost proti vremenskim vplivom, zagotavlja zaključni premaz najvišje kakovosti!

Naše tehnične liste in liste z varnostnimi podatki si lahko prenesete tudi s spletne strani: www.sikkens-joinery.com

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7
5161 Elixhausen · Avstrija
Tel.: + 43 (0) 662 48 989-0
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www.sikkens-joinery.at
Akzo Nobel Coatings AG
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6015 Luzern · Švica
Tel.: + 41 (0) 268 14 14
Faks: + 41 (0) 268 13 18
holzbau.sikkens@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.ch
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