
Kateri material je primernejši za vrt in terase od naravnega materiala, lesa? Kjerkoli se uporablja, ustvarja prijetno vzdušje 
in izboljša počutje ter zbuja dober občutek. 
Zaščita lesa in fascinantna barvitost so zaščitni znak premazov SIKKENS Cetol. Zbirka Never Ending Impressions ponuja 
zanimiv spekter intenzivnih barv najvišje transparentnosti.

Potopite se v svet, poln barv. Barvna kolekcija Never Ending Impressions vam ponuja široko paleto edinstvenih, 
intenzivnih in uravnoteženih barvnih tonov, ki vam prefinjeno in živahno odpirajo več prostora za vašo ustvarjalno 
svobodo.

Ker je zunanji les izpostavljen ekstremnim obremenitvam, zahteva posebno zaščito in skrb, da ostaja lep in nedotaknjen 
in ne siv. CETOL WF 771 je premaz na vodni osnovi, ki je bil razvit posebej za ohranjanje edinstvenega učinka lesa, da ta 
žari v vseh svojih barvah. Material, ki z lahkoto zamenja vsa olja, je tankoslojni mat premaz, ki ne ustvari filma, združuje 
pa dve zaščitni tehnologiji: dobro zaščito lesne površine brez luščenja in zelo dobro zaščito proti UV in vlagi.

Tako preprosto je premazovati z izdelkom CETOL WF 771
 

CETOL WF 771 je zaščita za:
• terase, 
• fasadne obloge in ograje, 
• rastlinjake, vrtno pohištvo in vrtne ograje, 
• strešne in lesene konstrukcije. 

Samo najboljše za vaš les 
– izberite pravo barvo
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Nezaščitena lesena terasa iz tropskega lesa Lesena terasa iz tropskega lesa, zaščitena z izdelkom CETOL WF 771

Zelo učinkovit je za vse vrste lesa:
• za les iglavcev, kot so bor, smreka, macesen, 
• za tropske vrste lesa, kot so ipe, bangkirai, meranti, tik, 
• za trdi les, kot je hrast, 
• za tlačno impregniran les,
• za modificiran les, kot je accoya ali termoles.
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