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Prečo práve Sikkens?
Pretože:
Vďaka dobre fungujúcemu systému vnútorného riadenia firmy, ktorý zahŕňa všetky
oblasti obchodu a vnútorného riadenia firmy a kontroluje všetky procesy od nákupu vstupných
materiálov až po konečný predaj zákazníkom, získal Sikkens v roku 1992 ako prvý na trhu:
certifikát kvality DIN EN ISO 9001
Ďalej:
- receptúry všetkých produktov Sikkens na báze vody spĺňajú smernice pre pridelenie
označenia ekologického výrobku RAL-UZ12 a ( modrý anjel ).
- všetky produkty Sikkens na báze vody sú zaradené do „triedy ohrozenia vôd 1“ ( malé )
- všetky výrobky na preventívnu chemickú ochranu dreva – impregnáciu nesú takisto
značku RAL
Zdravotná nezávadnosť a ekologická únosnosť jednotlivých biocídnych materiálov je
garantovaná. Ich dávkovanie podlieha zásade: Potrebné množstvo je aj ekologicky
povolené! Zdravotnú nezávadnosť okrem iného potvrdzuje skutočnosť, že všetky konečné
nátery Sikkens na báze vody spĺňajú DIN EN 71-3 „Bezpečnosť hračiek“ a DIN EN 53160
„Odolnosť voči slinám a stálofarebnosť v potení“.
Sikkens, ako prvý, už od 80-tych rokov minulého storočia ponúka výrobky na báze
vody, ktoré sú aj pri priemyselnom spracovaní šetrné k životnému prostrediu. Dnes sa tieto
výrobky, či už krycie alebo priehľadné, používajú pri konštrukcii drevených okien vo viac ako
90% prípadov.
Trvanlivosť týchto systémov na báze vody sa preukázala v rozsiahlych laboratórnych
výskumoch a potvrdila sa po mnohých rokoch praktického používania. Tvrdenie, že tieto
systémy sa nevyrovnajú systémom na báze riedidiel neodráža realitu, pretože produkty na
báze vody sú charakterizované týmito výnimočnými vlastnosťami:
-

rýchle schnutie
dlhá trvanlivosť
vysoká ekologická únosnosť
zdravšie pracovné prostredie

Impregnačné prostriedky Cetol obsahujú vysoko aktívne látky, ktoré ochraňujú
drevný materiál voči hubám spôsobujúcim modranie dreva a iným drevokazným hubám. Ich
biologická účinnosť je kontrolovaná odborným inštitútom, sú zdravotne nezávadné
a ekologicky prijateľné, ich výroba podlieha prísnym kontrolám kvality, atď. ...
Základné nátery sú spojovacím prvkom medzi povrchom dreva a náterom. Ich
zloženie ovplyvňuje najdôležitejšie vlastnosti náterového systému ako sú pružnosť
a priľnavosť ( predovšetkým priľnavosť za mokra ). Sikkens používa pri výrobkoch na báze
vody inovačné technológie pojív na báze moderných akrylátových disperzií. Tieto základy sa
vyznačujú hlavne vysokou penetračnou schopnosťou s hlbokým a pevným spojením
v bunkovej štruktúre dreva, vytvorením trvalo pružného filmu na povrchu, čím sa vytvorí most
priľnavosti medzi drevom, medzivrstvou a konečným náterom a iné.
Medzivrstvy prinášajú zvýšenú bezpečnosť systému, pretože póry sa pri namáčaní
lepšie vyplnia a plochy priečnych rezov ako aj V-spoje sú chránené dvojnásobne. Sú
„spájacím mostíkom“ medzi základným náterom a vrchným náterom, čiže zabezpečujú ich
dokonalú súdržnosť navzájom.

Finálne ( konečné ) vrstvy sa vyznačujú dlhodobou ochranou vďaka technológii
PowerFeed. Za pojmom „PowerFeed“ sa skrýva inovačná technológia pojív a ich výroby,
ktorá bola vyvinutá v medzinárodných laboratóriách materského koncernu. Výsledkom je
zosilnená „power“ štruktúra pojiva, ktorá prostredníctvom zmenšenia veľkosti jednotlivých
častíc ponúka zlepšenú ochranu dreva pred poveternostnými vplyvmi. Tento systém
predstavuje novú lakovaciu a lazúrovaciu generáciu náterov s dlhodobou ochranou!
Ďalej sú to trvalo pružné a elastické náterové filmy, ktorých vlastnosti boli certifikované
nezávislým skúšobným laboratóriom.
Výrobca špecializovaného náterového systému Sikkens Nemecko, ponúka svoje
vysoko kvalitné produkty pre výrobcov okien, exteriérových a interiérových dverí,
drevených domov, chát, altánkov atď.
Špecializovaný náterový systém Sikkens má veľmi veľa iných výborných vlastností,
netreba váhať a treba sa len presvedčiť. Naši odborní poradcovia Vám veľmi radi poradia
a pomôžu v oblasti aplikácie a použitia povrchovej úpravy, ale aj spracovania drevného
materiálu.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami a môžete sa spoľahnúť, že Vás nesklameme!

Sikkens pôsobí vo svete v týchto štátoch:
-

Rakúsko
Maďarsko
Nemecko ( výroba )
Poľsko
Česká Republika
Slovenská Republika
Taliansko
Grécko
Ukrajina
Slovinsko
Moldavsko
Litva
Nórsko
Rusko
Bielorusko
Belgicko ( stredisko )
Veľká Británia
Holansko ( holding Akzo Nobel )
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