
TEKNODUR COMBI 3430
Polyuretánová farba priamo na kov s vysokým 
obsahom sušiny

Funkcie   
Priamo na kov   
Vysoký obsah sušiny 
Výborná retencia lesku a UV rezistencia
Vysoko odolný voči mechanickej abrázii 
Tolerantný k procesu aplikácie

Benefity
Rýchly produkčný čas
Znižovanie emisií VOC
Vysoká kvalita a stálosť
Dlhodobá ochrana
Jednoduchá aplikácia

TEKNODUR COMBI 3430 je dvojkomponentová polyuretánová farba 
s  obsahom antikoróznych pigmentov, určená pre oceľové, zinkované 
a hliníkové povrchy. Farba dobre znáša ťažkú mechanickú abráziu a tiež 
UV žiarenie. TEKNODUR COMBI 3430 je veľmi dobrá  voľba pre stroje 
a mechanizmy operujúce napríklad v poľnohospodárstve, lesníctve a tiež 
na oceľové konštrukcie.

Vďaka vynikajúcemu výslednému vzhľadu a  širokej škále úrovní lesku, zaisťuje 
TEKNODUR COMBI 3430 ideálny výsledok aj pre najindividuálnejšie požiadavky 
zákazníka.

Teknos používa pre svojich zákazníkov TEKNODUR COMBI 3430 úspešne už viac 
ako 10 rokov. Naše znalosti a knowhow sú k vašim službám!

VYSOKO SUŠINOVÁ FARBA
S VYNIKAJÚCOU ODOLNOSŤOU
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www.teknos.com www.silvinova.sk/teknos

Typ testu Referencia Suchý film  (μm) Výsledok

Adhézia – odtrh ISO 4624 100 Typická hodnota cez 6 MPa na oceli otryskanej na Sa 21/2

Soľná komora ISO 9227  80–120 Žiadne defekty po 240 h (C3/M podľa ISO 12944-6)

Kondenzácia ISO 6270  80–120 Žiadne defekty po 120 h (C3/M podľa ISO 12944-6)

Retencia lesku ISO 11507 100 Typicky 90% lesku po expozícii 1 000 hod QUVA

Oder Taber test 100 Typická hodnota 55 mg váhovej straty po 1 000 cykloch,  

    CS17 koleso, 1 kg závažie

TEKNODUR COMBI 3430 – výsledky testovania
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As Fors MW 
Sandvik Mining 
and Construction Väderstad

vyrába prívesy na  rezivo FAR-
MA a  hydraulické ruky BIGAB. 
Všetky produkty si musia udržať 
svoj vzhľad a  súčasne musia 
odolávať nepriaznivým poveter-
nostným podmienkam. Okrem 
toho musia preukázať extrémnu 
mechanickú odolnosť. 

Fors MW sú schopní spĺňať prís-
ne požiadavky na kvalitu za pou-
žitia TEKNODUR COMBI 3430.

www.forsmw.com

ponúka svetovo najširšiu paletu 
náradia pre vŕtanie hornín, výkop 
hornín, spracovanie, demoláciu 
a manipuláciu so sypkými mate-
riálmi. Ich očakávania na  kvalitu 
farieb sú extrémne vysoké, čo 
sa týka schopnosti odolávať poško-
deniu, ako aj presnosti odtieňov pri 
montáži. TEKNODUR COMBI 3430 
je univerzálny produkt, ktorý za-
bezpečí jednotný vzhľad pro-
duktov vyrobených kdekoľvek 
na svete.

www.sandvik.com

je výrobca poľnohospodár-
skych strojov, ktorý sa spolieha 
na  TEKNODUR COMBI 3430 
vďaka jeho vysokej rezistencii 
voči mechanickej abrázii a  che-
mickým hnojivám. To prispieva 
k dlhšiemu životnému cyklu pro-
duktu a potvrdzuje záväzok spo-
ločnosti o vysokej kvalite produk-
cie.

www.vaderstad.se




