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Ürün tanımı:  
Su bazlı akrilik reçine esaslı parlak iç ve dış cephe için üretilmiş dekoratif ve koruma amaçlı 
özel bir ahşap koruyucudur. 
 
Özellikleri:  
UV direnci yüksek, mükemmel yapışma ve su itme özelliği ile atmosferik hava koşullarına 
dayanıklıdır. Mevsimsel ısı farkından dolayı meydana gelecek esnemelere karşı kabarma, 
soyulma, dökülme yapmaz. Su bazlı olduğu için kısa sürede kuruyarak zamandan kazanç 
sağlar. Su bazlı olduğu için solvent bazlı ürünler gibi yanıcı değildir. Tüm iç, dış, ahşap 
yüzeyler, kapı, pencere, ahşap aksesuarları, bahçe mobilyaları, deniz ve diğer ahşap 
malzemelerde, dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır. 
 
Kalite belgesi:  
Ürün EN 71-3 Safety for toys a sahiptir. 
 
Kullanım alanları:  
Tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap aksesuarlar, bahçe mobilyaları, deniz 
araçları için kullanılan aksesuarlarda ve diğer ahşap malzemelerde, dekoratif ve koruyucu 
amaçla kullanılır. 
 
Uygulama yüzeyi: 
Eski boyalı ahşap yüzeylerde boya ve boya kalıntıları tamamen temizlenmeli ve ahşap 
üzerinde lekeli kısımlar var ise zımparalanmalıdır. Daha sonra temiz ve lif bırakmayan bez ile 
üzerindeki tozlar silinip, vernikleme işlemine geçilmelidir. Yeni verniklenecek yüzeylerde ise, 
ahşabın budaklı kısımları, pürüzlü yüzeyleri ve lekeli alanları zımpara ile temizlenmeli, 
üzerindeki toz alınmalı ve ahşabın tamamen kuru olduğundan emin olduktan sonra 
uygulamaya başlanmalıdır.   
 
Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar: 
Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin. Bu işlemi uygulama 
süresince tekrar edin. Ürünü fırça ile 2 kat uygulayın ve katlar arasında 16 saat bekleyin. 
1.katı uygulayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Sonra 180/220 no’lu zımpara kağıdı ile 
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yoklama zımparası yaparak 2. katı uygulayın. Tamamen kuruması için 16 saat bekleyin. 
Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulama yapın. 
 
İnceltme oranı: 
Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmez. 
 
Kuruma Süresi: 
İlk kurumasını 1 – 3 saatte, tam kurumasını 24 saatte tamamlar. Ahşabın emiciliğine, ortam 
koşullarına ve uygulama seçeneklerine bağlı olarak değişim gösterebilir. 
 
Kaplama Gücü: 
Ahşabın emiciliğine bağlı olarak iki katta 6 - 7 m² / L alan kaplar. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılması önerilir. 
 
Depolama: 
Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz. 
 
Ambalaj: 
0,750L – 2,5L – 15L’lik plastik kova ambalajda sunulur. 
 
Risk İşaretleri:  
R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir. 
Güvenlik İşaretleri:  
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3: Serin yerde muhafaza ediniz. S9: 
Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. S26: Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora 
başvurunuz. S28: Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurunuz. S29: 
Kanalizasyona atmayınız. S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük ve maske kullanınız. 
 


