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Deco-tec
Erinevates keskkonnaoludes mõõtumuutvate puitelementide kaitse
Mõõtumuutvad puitelemendid, nagu tarad, rõduplangud, varikatused, mänguväljakud, välisvooder, aknaluugid, palkmajad, aiakuurid jms on pidevalt erinevate ilmastikutingimuste mõju
all. Deco-tec kaasaegne tootesari on kooskõlas keskkonnamõjude, nagu temperatuuri, niiskuse
ja UV kiirguse poolt esitavate nõuetega ning võimaldades puitelementidega kaasamängimist,
tagab nende kaitstuse, pikaealisuse ja esteetilise välimuse.

Vesialuselised, ühekomponentsed Deco-tec
sarja tooted annavad eelise.
»Rentaabel,
kiire ja
hõlbus
kasutada«

Deco-tec tootesari on loodud toimetulekuks
erinevate keskkonnamõjude poolt põhjustatud puitelementide mõõtude pideva muutumisega. Deco-tec pinnakatte elastsus saab
suurepäraselt hakkama puidu niiskusest tuleneva pundumise ja kuivamiskahanemisega
ning peab hästi vastu ka rahesajule. Toodete
niiskust reguleerivad omadused parendavad
puidu võimet vabaneda üleliigsest niiskusest,
võimaldades puidul „hingata”, tagades seeläbi kaitse nakke kadumise eest ning vältides
sellest tulenevat kahjustumist.
Kõrgeima kvaliteediga toormaterjalide kasutamine tagab Deco-tec toodete keskmisest
parema ilmastikukindluse ning garanteerib
kaitse kuni 12 aastaks, kui kasutaja peab kinni hooldusintervallidest. Eriline UV-kindlate
pigmentide töötlus tootmises annab
Deco-tec pinnakatetele kauakestva värvi- ja
läikekindluse.
Deco-tec sari, loodud eelkõige nõudlikule kasutajale ja lähtudes omadustest, nagu kiire
ja hõlbus töötlemine, sobib oivaliselt kasutamiseks mitmetes valdkondades, hõlmates
isevalmistamist ja käsitööd tööstuslike rakendusteni.
Keskkonnateadlikkus ja kvaliteet
Deco-tec tootesari on katsetatud ja heaks
kiidetud erinevate sõltumatute katseinstituu-

tide poolt ning see vastab igati DIN EN 71-3
nõuetele, sobides seega suurepäraselt mänguasjade ja mänguväljakute peal kasutamiseks.
Deco-tec on karastatud vastavalt Decopaint
normidele ja II taseme lenduvate orgaaniliste
ühendite (LOÜ; ingl.k - VOC) läviväärtustele.
Kuna vesialuseliste toodete LOÜ tasemed on
tunduvalt madalamad nii nõutavatest normidest kui ka lahustibaasil toodete LOÜ tasemetest, on nende kasutamine tulevikku silmas
pidades oluliselt keskkonnasõbralikum.
Lai värvipalett
Zobel pinnakattesüsteemide ühtne toonimissüsteem ja pea piiramatu värvivalik annavad
kiiduväärt eeldused erinevate kujundus- ja esteetiliste eesmärkide saavutamiseks. Koostöös
saab jõuda sobivate värvitoonideni.
Töödeldud puit
Deco-tec pakub ka öko-sõbralikku kaitset
keemiliselt- ja kuumtöödeldud puidule, mis
muutuvad üha populaarsemaks, kuna troopilise puidu varusid napib ja nende kvaliteet
on ebaühtlane. Vaatamata töötlustest tingitud
puidu omaduste tähelepanuväärsele muutumisele, pole eritooted nõutavad. Zobel’i iga
kasutaja saab nüüd tootmise lühikese ajaga
töödeldud puidule kohandada.
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Deco-tec: õige toode Sinu töö nõuetele
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© Zobel Chemie GmbH. Igasugune sisu kopeerimine, levitamine, säilitamine, ülekandmine, saatmine ja edastamine on
Zobel Chemie GmbH kirjaliku loata kategooriliselt keelatud.
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Erinevates keskkonnaoludes
mõõtumuutvate puitelementide kaitse

Tõendid räägivad enda eest
Deco-teci kattesüsteemide eriomadused:
• Ökosõbralik, sest on veepõhine
• Ühekomponentne, tagab lihtsa töötlemise
• Pikaajaline, kuni 12 aasta pikkune kaitse
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• Kaitseb puitu keskkonnaolude eest
• Avatud difusioonile – „hingab“
• Vett tõrjuv
• Väga elastne
• UV-kindlad pigmendid

www.vbh.ee

www.zobel-coatings.de

