
je skupina izdelkov, ki so namenjeni profesionalni za-
ščiti lesa. Vsi premazi so izdelani iz sodobnih kompo-
nent, ki so odporne na UV-žarke in druge atmosferske 
vplive. Premazi Aquavita les bogatijo in plemenitijo, 
poleg tega ga preventivno ščitijo pred lesnimi ško-
dljivci (glive, insekti) in vremenskimi vplivi. Na voljo 
je široka paleta izdelkov, ki omogoča zaščito vseh 
vrst lesa tako v transparentni kot pokrivni izvedbi. 
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Aquavita čistilo je namenjeno odstranjevanju nečistoč 
pred nanosom Aquavita negovalnega mleka.

Aquavita negovalno mleko je brezbarvno sredstvo za 
nego stavbnega pohištva in ostalih površin premazanih 
z akrilnimi premazi.

Obdelane površine je treba 1 – 2 krat letno pregle-
dati in popraviti morebitne mehanske poškodbe.

Trajnost premazov sistema Aquavita lahko podalj-
šate z uporabo Aquavita negovalnega mleka. Enkrat 
do dvakrat letno ga nanesete s krpo na lesene 
elemente. Negovalno mleko zapre pore in na po-
vršini premaza tvori tanek, prozoren zaščitni sloj.

Premaze obnavljamo po potrebi z Aquavita Top 
Coat Brush ali Aquavita Email Brush.

Obnavljanje

Nega stavbnega pohištva

Pogostost obnavljanja je odvisna od stopnje iz-
postavljenosti vremenskim vplivom, od nianse, 
predvsem pa od rednega negovanja z AQUAVITA 
negovalnim mlekom. Povprečen interval obnavlja-
nja je pri rednem negovanju daljši od 5 let.

set za 
vzdrževanje

•	AQUAVITA čistilo 

•	AQUAVITA negovalno mleko

•	krpico

Vsebuje:

zaščita lesa na hiši in okoli nje

ZA ZUNANJE STAVBNO 
IN VRTNO POHIŠTVO

Predstavljene izdelke nanašamo s čopičem, na voljo so tudi izdelki 
za brizganje. Za več informacij se obrnite na vašega komercialnega 
zastopnika.



•	je temeljni premaz za Aquavita email  
pokrivno barvo,

•	odlično blokira vodotopne substance in 
mikronizirane smole,

•	uporabljamo kot temeljni premaz pri zaščiti 
stavbnega pohištva in  
drugih lesenih predmetov.

Top Coat Brush

•	je brezbarvno vodo-odbojno sredstvo, ki nudi 
dodatno zaščito čelnega lesa,

•	nanašamo na impregniran les.

•	tankoslojna lazura za površinsko zaščito lesa,

•	transparentni premaz, ki poudari strukturo lesa,

•	les površinsko zaščiti pred vremenskimi vplivi,

•	nanašamo na impregniran les.

•	pokrivna barva za površinsko zaščito lesa,

•	primeren za zaščito oken in vrat in drugih lesenih 
elementov izpostavljenih vremenskim vplivom,

•	se hitro suši in nima neprijetnega vonja.

Vremenu izpostavljene lesene elemente (okna, vrata, 
fasadne obloge, ograje, rolete…) je potrebno zaščititi 
še s premazi, ki so odporni proti vremenskim vplivom. Email Brush

Email Primer  
Spray & Brush

•	je impregnacijsko sredstvo s fungicidnim  
in insekticidnim delovanjem,

•	les preventivno ščiti pred modrenjem,  
trohnenjem in insekti,

•	osnovni premaz za zaščito stavbnega pohištva in 
drugih izdelkov iz lesa v razredih uporabe  
1 do 3 (DIN EN 335).

Impregnant Extra

•	debeloslojna lazura za površinsko zaščito lesa 

•	je transparentni premaz, kI poudari strukturo lesa,

•	les površinsko zaščiti pred vremenskimi vplivi,

•	hitro suši in nima neprijetnega vonja.

Wood Protecting Oil

premaz za zaščito 
čelnega lesa

BW MIX

BW MIX

BW MIX


