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Teknik Özellikleri (20°C ve %65 Bağıl nem)

Genel Bilgiler

Renkleri Şeffaf, renk kartelasında bulunan 11 renk ve Renk Ustası ile binlerce renkte

Yapısı Modifiye alkid reçine esaslı

İncelticisi Sentetik tiner

Yoğunluğu Yaklaşık 0,89 g/cm³

Parlama noktası 36°C

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+30°C)

Kuruma Süresi

2. kat uygulama kuruması 24 saat

Sert kuruması 12 saat

Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.

Tüketimi 
Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 8-12 m² alan 
astarlanabilir.

Uygulama Aletleri Fırça, rulo, sprey tabancası

Kale ––––––– Sentetik Esaslı Ürünler

5841 Kale Vernikli Ahşap Koruyucu
Dekoratif, Sentetik Esaslı Vernikli Ahşap Koruyucu

Tanımı
Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon 
gücüne sahip, kurşunsuz, kullanıma hazır, parlak, 
dekoratif ahşap koruyucudur. 

Uygulama Alanları
Ahşap evler, pencere, balkon, dış ve iç kapılar, 
ahşap çit direkleri, lambiri, kolon ve kirişleri, mobilya 
elemanları ve benzeri ahşap yüzeyler üzerinde 
kullanılır. Arı kovanları ve saunalardaki ahşap 
yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Özellikleri
 — Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba 

derinlemesine nüfuz eder.
 — Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı 

koruyucu özelliktedir.
 — Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklıdır, renkleri solmaz 

ve ahşabın doğal görünümünü örtmez.
 — Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
 — Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel 

işlenebilme yeteneğine sahiptir. 
 — REnK USTASI ile renklendirilebilir.

Uygulama Talimatı
 — Uygulanacak yüzeyler yağ, pas gibi her türlü kirden 

temizlenmelidir.
 — Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir.

 — Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, 
zımpara tozu gibi kirler giderilmelidir. Yeni boyanacak 
ham ahşapta mükemmel korumayı sağlamak 
amacıyla önceden mutlaka emprenye malzeme 
uygulaması yapılmalıdır.

 — Uygulama yapılacak ahşap neminin %18’in altında 
olmasına özen gösterilmelidir.

 — Uygulamadan önce Kale VERnİKLİ AHŞAP 
KORUYUCU’nun karıştırılması önerilir.

 — Kale VERnİKLİ AHŞAP KORUYUCU yüzeye 
fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat olarak 
uygulanmalıdır. 

 — Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra 
sentetik tiner ile temizlenmelidir.

 — Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5°C-30°C 
arasında olmalıdır.  

Uyarılar
 — R10: Alevlenir.
 — R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara 

neden olabilir.
 — S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir 

yerde muhafaza edin.
 — S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan 

yemlerinden uzak tutun.
 — S20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

 — S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi 
hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. 
(Mümkünse etiketi gösterin.) 

 — S46: Yutulması halinde hemen bir doktora 
başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

 — S53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel 
kullanma talimatını elde edin.

 — S56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık 
toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Depolama
 — Ağzı açılmamış ambalajında, oda sıcaklığında en 

az 1 yıl saklanabilir.

Ambalaj
 — 0,75 lt., 2,5 lt., ve 15 lt.’lik metal ambalaj.
 — 0,75 lt.’lik ambalajlar 6’lı, 2,5 lt.’lik ambalajlar 

2’li olarak şirinklenmektedir.

Bayındırlık Poz no: 04.504/2  04.515.1
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