
[Z] ZowoTec® 433 
Invisible Nature & Invisible Pure

Invisible Nature Invisible Pureholé dřevo

Jedinečný vzhled holého dřeva pro okna a dveře
Povrchová úprava na vodní bázi, která vás dostane tím, 
jak není okem vidět, ani ji nelze na dotyk zaznamenat.
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[Z] ZowoTec® 433 - Invisible Nature & Invisible Pure
 
Extrémně oblíbené a investory poptávané, jsou aktuálně povrchy s přírodní optikou holého dřeva. Žádané je co možná nejvíce 
zachovat a zdůraznit tento čistý, přirozený charakter dřeva v interiéru, a to na dlouhou dobu.
 
Nové technologie InvisibleNature a InvisiblePure od [Z] ZOBEL toto perfektně poskytují, nezávisle na tom, jestli zákazník požaduje 
světlou nebo výraznou přírodní barvu dřeva, obojí je možné. Takto si může zákazník vybrat optiku holého dřeva při zachování plné 
flexibility aplikace laku v jedné nebo i dvou vrstvách s vynikající přilnavostí jedné vrstvy na druhou.

I při vyšší vrstvě působí povrch jako naolejovaný, či spíše jako úplně neošetřený. A nejen to: i na omak je vjem perfektní, dřevo se 
zdá jako vůbec nenalakované. A to všechno při minimálních emisích VOC, ekologicky, na vodní bázi. Jedinečné!

Ve srovnání s olejovanými plochami jsou i následné náklady na údržbu minimální, a to bez ztráty kvality. A ještě o mnoho víc. 
Vyzkoušejte! Maximální ochrana při zachování maximálního přírodního vzhledu povrchu! Prémiová technologie pro zušlechtění 
povrchu dřeva - made in Germany by [Z] ZOBEL! Volba je na Vás:

Produkty
  

Vrchní vrstva Invisible Nature  
Přírodní vzhled holého dřeva

Vrchní vrstva Invisible Pure
Extra světlý přírodní vzhled holého dřeva

Plusové body
+ jedinečně neviditelný a přířodní
+ vysoká odolnost
+ rychle schnoucí a lehce zpracovatelný
+ redukuje riziko následného žloutnutí
+ ekologický, ředitelný vodou
+ možnost aplikace v jedné nebo dvou vrstvách
+ prakticky nic není vidět: optika holého dřeva PLUS
+ prakticky nic nejde nahmatat: haptika holého dřeva PLUS
+ povrch velmi dobře odpudivý pro vodu a nečistoty
+ minimální nároky na údržbu – jednoduše omyvatelný
+ ideální pro okna, dveře a jiné dřevo nebo dřevo-hliníkové povrchy v interiéru
+ je možné aplikovat mnoho způsoby (robot, airmix, nádobková pistole, …)
+ certifikován pro nátěry dětských hraček (EN71-3), odolnost proti potu a slinám (DIN 
53160)
Vždy čerpejte, prosím, technické informace z aktuálních technických a bezpečnostních listů.
Tyto obdržíte na www.zobel-coatings.de.
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