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AQUATOP® - Systém povrchové úpravy pro dřevěná okna a dveře 

str. 2-3 – jednotlivé produkty TEKNOS pro povrchovou úpravu oken a 

dveří v průmyslu 

str. 4 – třívrstvý systém pro smrk, borovici, modřín, meranti 

str. 5 – čtyřvrstvý systém pro smrk, borovici, modřín, meranti 

str. 6 – tří- a čtyřvrstvý systém pro dub 
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Produkty Teknos – povrchová úprava oken a dveří v průmyslu  
 

Název produktu (staré značení) 
 

Popis produktu Specifikace Balení/ltr. 

GORI  356 Impregnace - čirá Hloubková impregnace, tři 
účinné látky, redukuje příjem 
vlhkosti a sjednocuje nasákavost 
dřeva. 

20/120 
3-5-10 

TEKNOL AQUA 1410-01 Impregnace - čirá Podobné vlastnosti, jako GORI 
356, v ČR se zatím nepoužívá 

20/120 

AQUAPRIMER 2907-02 Impregnace a základ v jednom 
-transparentní/lazurovací 

Vhodný pro výrobce, preferující 
pouze jedno máčení, nebo 
flutování. Dvě účinné látky. 

19 
3-5-10 

AQUAPRIMER 2907-42 Impregnace a základ v jednom 
bílý RAL 9010 

Vhodný pro výrobce, preferující 
pouze jedno máčení, nebo 
flutování. Dvě účinné látky. 

20 
3-5-10 

AQUAPRIMER 2900-22 

(GORI 615-32) 
základ  
-transparentní/ lazurovací 

Základní nátěrová vrstva pro 
ponořování a flutování, tvoří cca 
50% finálního odstínu 

5/18/120 
1-3 

AQUAPRIMER 2900-06 

(GORI 615-01) 
základ krycí, tónovatelný 
- bílá/RAL 

Velmi plný základ s vyšším 
obsahem pevných částic, 
funguje částečně jako plnič. 

5/19/120 
1-3 

AQUAPRIMER 2900-42 

(GORI 646) 
základ máčecí na dub a tvrdé 
dřeviny 
- transparentní 

Speciální základ pro tvrdé 
dřeviny, zvýrazní strukturu a 
kresbu dřeva- dub, teak, cedr 
apod. 

19 

AQUAPRIMER 3130-02 

(GORI 616-02) 
mezivrstva stříkací 
- transparentní 

Plnější povrch, optimální pro 
výrobce, kteří nemají prostor pro 
máčení a preferují nástřik. 

20 

AQUAPRIMER 3130-00 

(GORI 616-02) 
mezivrstva stříkací  
- RAL/NCS/BÍLÁ 

Plnější povrch, optimální pro 
výrobce, kteří nemají prostor pro 
máčení a preferují nástřik. 

20 

AQUAFILLER 6500-01 

(GORI 650) 
mezivrstva máčecí 
- transparentní 

Plnější povrch, proniká i do 
drážek, vytvoří lepší finální 
povrch u čelního dřeva 

20/120 

ANTISTAIN AQUA 5200-01 

(GORI 640) 
mezivrstva máčecí izolující suky - 
bílá 

 Omezení možnosti tvorby 
nerovnosti v oblasti suků 

20 

ANTISTAIN AQUA 5200-00 

(GORI 641) 
mezivrstva stříkací izolující suky - 
antik bílá 

Omezení možnosti tvorby 
nerovnosti v oblasti suků 

20 

ANTISTAIN AQUA 2901-62 

(GORI 642) 
mezivrstva máčecí, izolující 
třísloviny - transparentní 

Používá se především u dubu, 
případně borovice. 

20 

ANTISTAIN AQUA 2901-52 

(GORI 642) 
mezivrstva máčecí, izolující 
třísloviny - bílá 

Používá se především u dubu, 
případně borovice, možno 
aplikovat i 2 x, nebo s 2901-00 

20 

ANTISTAIN AQUA 2901-02 

(GORI 643) 
mezivrstva stříkací, izolující 
třísloviny - transparentní 

Používá se především u dubu, 
hlavně u zabělených lazur.  

20 

ANTISTAIN AQUA 2901-00 

(GORI 643) 
mezivrstva stříkací, izolující 
třísloviny - bílá 

Používá se především u dubu.  
Optimálně  2901-52 +2901-00 

20 

ANTISTAIN AQUA 5300-02 

(GORI 644) 
mezivrstva stříkací na modřín  
dvousložková - transparentní  

Zasíťování povrchu před vrchním 
lakem, omezí možnost 
rozpraskání finálního laku 

7,5 

REAKTOR 7531-00 tvrdidlo pro ANTISTAIN AQUA 
5300-02 

 5 

TEKNOSEAL 4022-22 

(GORI 647) 
mezivrstva stříkací na MDF - 
transparentní  

Hydrofobizační vrstva proti 
příjmu vlhkosti 

20 
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Název produktu (staré značení) 
 

Popis produktu Specifikace Balení/ltr. 

AQUATOP 2600-92 (GORI  660-22) Lak stříkací, polo mat  
-transparentní/lazurovací 

Vrchní lak ve verzi polo mat, 
stupeň lesku cca 30 

19/120 
3-5-10 

AQUATOP 2600-94 (GORI  660-24) Lak stříkací, polo lesk  
-transparentní/lazurovací 

Vrchní lak ve verzi polo lesk, 
stupeň lesku cca 27 

19/120 
3-5-10 

AQUATOP 2600-83 (GORI  660-08) Lak stříkací, pouze bílá barva 
-krycí / RAL 9010,9016 

Vrchní lak pouze v odstínech bílá 
RAL 9016 a 9010 

20/120 

AQUATOP 2600-23 (GORI  660-18) Lak stříkací,bílé barvy, krycí / 
RAL a NCS / 

Vrchní krycí lak  5/19/120 
1-3-5-10 

AQUATOP 2600-66 (GORI  666-24) Lak stříkací, UV stabilní, 
 polo lesk, pouze transparentní 

Stabilní v exteriéru  
– pro jehličnaté dřeviny 

5/20 

AQUATOP 2600-69 (GORI  660-69) Lak stříkací, UV stabilní, 
 polo mat,  transparent/lazury 

Stabilní v exteriéru  
– tónovatelný, vhodný i na tvrdší 
a tmavší dřeviny 

5/20 
3-5-10 

AQUATOP 2775-30 (GORI  675-00 

Coniferoil) 

Lak stříkací, slabovrstvý 
 matný,  transparent/lazury 

Labovrstvá lazura v hlubokém 
matu, povrch podobný oleji. 
Stupeň lesku cca 20 

5/20 

AQUATOP 2600-73 

 
Lak stříkací, 
-krycí /pouze RAL 9016,9010 

Vrchní lak pouze v odstínech bílá 
RAL 9016,9010 

20 

AQUATOP 2760-03 

 
Lak stříkací, odolný povrch 
-transparentní/lazury/RAL 

Vhodný například na vstupní 
dveře, odolnější povrch 

20 

GORI 691-30 Fugenschutz Plnič spár v aplikační dóze varianta plniče s menším 
obsahem sušiny 

0,2 

GORI 691-32 Flex Plnič spár v kartuši varianta plniče s vyšším 
obsahem sušiny 

0,310 

GORI 690 Care set Renovační sada  
čistič a balzám 

sada 2 x 500 ml 0,5 +0,5  

GORI 690 Clean Čistič na okna  Pro omytí oken před aplikací 
balzámu 

0,5 

GORI 690 Care Balzám na ošetření oken  Lze dodat také v balení 20 litrů, 
pro výrobce, kteří si vytvoří 
vlastní renovační sadu.  

0,5/20  
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Třívrstvý systém pro okna a dveře ze smrku, borovice, modřínu (standartní varianta), 
meranti (do 450 kg/m³).  

Impregnovat je třeba i meranti z důvodu klesající kvality dřeviny – měrná hmotnost se 
pohybuje 350-380 kg/m3. 

Vícevrstevná nátěrová sestava. Vynikající především k ošetření jehličnatého dřeva jako jsou smrk a borovice. Z 

důvodu sníženého příjmu vlhkosti dosaženého předchozím ošetřením bezbarvou impregnací je zde prokazatelně 

zlepšená životnost oproti běžným dvojvrstvým systémům. 

Typ produktu Lazurovací Krycí 

Impregnace GORI 356 /  TEKNOL AQUA 1410 GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410 

Základní nátěr AQUAPRIMER 2900-22 lazura AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL 

  AQUASTAIN 2901-52 bílý máčecí 

  AQUASTAIN 2901-00 bílý stříkací 

Ochrana spáry GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

Koncový lak AQUATOP 2600-92 polomat lazura 

AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny 

 

AQUATOP 2600-73 pololesk bílý 9016, 9010 

AQUATOP 2600-82 polomat RAL 

Třívrstvý systém pro okna a dveře z jehličnatých dřevin bezbarvý 

 

Typ produktu  bezbarvé 

Impregnace GORI 356 /  TEKNOL AQUA 1410 

Základní nátěr AQUAPRIMER 2900-22 transparent 

 AQUAFILLER  6500-01 transparent 

Ochrana spáry GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

Koncové ovrstvení AQUATOP 2600-69 polomat transparent  
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Čtyřvrstvý systém pro okna a dveře ze smrku, borovice, modřínu (standartní varianta), meranti (do 
450 kg/m³). Impregnovat je třeba i meranti z důvodu klesající kvality dřeviny – měrná hmotnost se 
pohybuje 350-380 kg/m3. 

Vícevrstevná nátěrová sestava nejvyšší kvality a jakosti skrze čtyři na sebe určené průmyslové produkty, 

nanesené v průběhu tří polévacích / máčecích procesů a následného nástřiku. Do této varianty jsou integrovány 

různé výhody jako redukovaný příjem vlhkosti dosažený bezbarvou impregnací prostředkem GORI 356 a film 

tvořící, respektive póry plnící vlastnosti prostředku pro meziošetření Aquafiller 6500, Aquastain 2901, popř. 

Aquaprimer 3130. V porovnání s třívrstvými sestavami je při zpracovávání jehličnatých dřev zaručeno zlepšení 

životnosti dosažené za pomoci film tvořící vlastnosti prostředku Aquafiller 6500, a to hlavně v oblasti V-spár a 

čelního dřeva. 

Typ produktu Lazurovací Krycí 

Impregnace GORI 356 /  TEKNOL AQUA 1410 GORI 356 / TEKNOL AQUA 1410 

Základní nátěr AQUAPRIMER 2900-22 lazura AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL 

  AQUASTAIN 2901-52 bílý máčecí 

Mezivrstva AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí 

 AQUAPRIMER 3130-02 transparent stříkací AQUASTAIN 2901-52 bílý máčecí 

  AQUASTAIN 2901-00 bílý stříkací 

  AQUAPRIMER 3130-00 bílý stříkací 

Ochrana spáry GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

Koncový lak AQUATOP 2600-92 polomat lazura 

AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny 

 

AQUATOP 2600-73 pololesk bílá 9016, 9010 

AQUATOP 2600-82 polomat RAL 

Čtyřvrstvý systém pro okna a dveře z jehličnatých dřevin bezbarvý 

Typ produktu  bezbarvé 

Impregnace GORI 356 /  TEKNOL AQUA 1410 

Základní nátěr AQUAPRIMER 2900-22 transparent 

 AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí 

Mezivrstva AQUAFILLER 6500-01 transparent máčecí 

 AQUAPRIMER 3130-02 transparent stříkací 

Ochrana spáry GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

Koncové ovrstvení AQUATOP 2600-69 polomat transparent  

 
Pozor: Při čtyřvrstvém systému tloušťku koncového laku snížit na 250 mikronů ! 
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Třívrstvý systém pro okna a dveře z dřeviny dub 

Vícevrstevná nátěrová sestava (póry zaplňující). Vynikající k ošetření dřeva s velkými póry jako je dub nebo typy 

meranti s hmotností surového dřeva > 450 kg/m3. Z důvodu póry plnící vlastnosti prostředku Aquafiller 6500 je 

v závislosti na velikosti pórů minimalizováno, resp. zamezeno vzniku bublinek a kráterů vznikajících při nástřiku. 

Meranti se předem impregnuje GORI 356, impregnovat lze i dub. 

Typ produktu Lazurovací Krycí 

Základní nátěr AQUAPRIMER 2900-22 lazura AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL 

 AQUAPRIMER 2900-42 lazura AQUAPRIMER 2907-42 „2v1“ bílý 

Mezivrstva AQUAFILLER  6500-01 transparent máčecí AQUAPRIMER 2901-52 bílý máčecí 

 AQUAPRIMER 2901-62 transparent máčecí AQUAPRIMER 2901-00 bílý stříkací 

 AQUAPRIMER 2901-02 transparent stříkací  

Ochrana spáry GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry)  

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

Koncový lak AQUATOP 2600-92 polomat lazura 

AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny 

 

AQUATOP 2600-73 pololesk bílá 9016, 9010 

AQUATOP 2600-82 polomat RAL  

Čtyřvrstvý systém pro okna a dveře z dřeviny dub 
Vícevrstevná sestava (póry zaplňující). Vynikající k ošetření dřeva s velkými póry jako je dub nebo meranti s 

hmotností surového dřeva > 450 kg/m3. Z důvodu póry plnící vlastnosti prostředku Aquafiller 6500 je 

minimalizováno, resp. zamezeno vzniku bublinek a kráterů vznikajících při nástřiku. Na něj navazuje II. 

mezivrstva stříkacím Aquafilerem 3130-02. Meranti se předem impregnuje GORI 356, impregnovat lze i dub. 

Typ produktu Lazurovací Krycí 

Základní nátěr AQUAPRIMER 2900-22 lazura AQUAPRIMER 2900-06 bílý a RAL 

 AQUAPRIMER 2900-42 lazura AQUAPRIMER 2907-42 „2v1“ bílý 

Mezivrstva I. AQUAFILLER  6500-01 transparent máčecí AQUAPRIMER 2901-52 bílý máčecí 

 AQUAPRIMER 2901-62 transparent máčecí  

Mezivrstva II. AQUAFILLER  3130-02 transparent stříkací AQUAPRIMER 2901-52 bílý máčecí 

 AQUAPRIMER 2901-02 transparent stříkací AQUAPRIMER 2901-00 bílý stříkací 

Ochrana spáry GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) / 

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

GORI 691-30 Fugenschutz (ochrana spáry) / 

GORI 691-32 Flex (ochrana spáry) 

Koncový lak AQUATOP 2600-92 polomat lazura 

AQUATOP 2600-69 pastelové odstíny 

 

AQUATOP 2600-73 pololesk bílá 9016, 9010 

AQUATOP 2600-82 polomat RAL  

Pozor: Při čtyřvrstvém systému tloušťku koncového laku snížit na 250 mikronů ! 


