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

Genel Bilgiler

Renkleri Şeffaf

Yapısı Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı

İncelticisi Sentetik tiner

Yoğunluğu Yaklaşık 0,90 g/cm³

Parlama noktası 36°C

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+30°C)

Kuruma Süresi

2. kat uygulama kuruması 24 saat

Dokunma kuruması 2 saat

Sert kuruması 24 saat

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

Tüketimi 
Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 14-20 m² alan 
cilalanabilir.

Uygulama Aletleri Fırça, rulo, sprey tabancası

Kale ––––––– Sentetik Esaslı Ürünler

5844 Kale Yat Vernik
Parlak, Sentetik Esaslı Ahşap Verniği

Tanımı
Üretan alkid reçine kombinasyon esaslı, kurşunsuz, 
yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir 
yat verniktir.

Uygulama Alanları
Deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların 
her türlü ahşap iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve 
koruyucu amaçlı olarak kullanılır. 

Özellikleri
 — Yüksek parlaklıktadır.
 — Şeffaf renktedir.
 — Kurşun içermez.
 — Uygulandığı ahşabın doğal görünümünü bozmaz.
 — UV dayanımlıdır.
 — Ahşabı değişken atmosfer koşullarına karşı 

mükemmel korur.  

Uygulama Talimatı
 — Kale YAT VERnİK uygulanacak ahşap yüzeyler yağ 

ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır.
 — Ahşabın küf ve mantara karşı uzun yıllar korunması 

için emprenye edilmiş ahşap kullanılması önerilir, eğer 
bu mümkün değilse pratik emprenye malzemelerinin 
uygulanması önerilir.

 — Kale YAT VERnİK, püskürtme tabancasıyla 
uygulamada %10-20, fırça ve rulo ile uygulamada 
%5-10 sentetik tiner ile inceltilmek suretiyle, katlar 
arasında zımpara yapılarak birer gün ara ile 3 kat 
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 12 kg.’lık metal ambalaj.
 — 0,75 lt.’lik ambalajlar 6’lı, 2,5 lt.’lik ambalajlar 

4’lü olarak şirinklenmektedir.  

Kurşunsuz
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