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

Genel Bilgiler

Renkleri Şeffaf

Yapısı Modifiye üretan alkid esaslı

İncelticisi Sentetik tiner

Yoğunluğu Yaklaşık 0,92 g/cm³

Parlama noktası 36°C

Uygulama Bilgileri:

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+30°C)

Kuruma Süresi 2. kat uygulama kuruması 5 - 6 saat

Toz tutmama kuruması 2 - 3 saat

24 saat sonra yürünebilir. 3 - 4 günde fiziksel dayanım kazanır.

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

Tüketimi Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt ile 7-10 m² alan 
cilalanabilir.

Uygulama Aletleri Fırça, rulo, sprey tabancası

Kale ––––––– Sentetik Esaslı Ürünler

5845 Kale Cam Cila
Tek Bileşenli, Parlak, Sentetik Esaslı Parke Verniği

Tanımı
Tek komponentli, modifiye üretan alkid esaslı, 
kurşunsuz parke verniğidir.

Uygulama Alanları
Mukavemet gerektiren iç cephe ahşap döşeme, 
merdiven ve parke yüzeylerde güvenle kullanılır.

Özellikleri
 — Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır.
 — Şeffaf renktedir.
 — Kurşun içermez.
 — Üstün kimyasal dayanıma sahip olup, sıvı temizlik 

malzemelerinin yıpratıcı etkisine karşı dirençlidir. 
 — Uygulandığı ahşabın doğal görünümünü örtmez.

Uygulama Talimatı
 — Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kirlilikten 

arındırılmış ve yeterli kurulukta olmalıdır.
 — Uygulama yapılacak yüzey daha önceden 

verniklenmiş ise sistre ile yüzey temizlenerek parke 
dolgu verniği uygulanır.

 — Elde edilen pürüzsüz yüzey üzerine 2 veya 
gerekirse 3 kat halinde Kale CAM CİLA uygulanır. 
Kale CAM CİLA’nın ilk kat uygulamalarında 
%25 oranında, ikinci ve gerekirse üçüncü kat 

uygulamalarında ise %10-15 oranında sentetik tiner 
ile inceltilerek fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile 
uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında en az 5-6 
saat beklenmelidir.

 — Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra 
sentetik tiner ile temizlenmelidir.

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

Uyarıları
 — R10: Alevlenir.
 — R48/20: Zararlı: Uzun süreli solunması halinde 

sağlığa ciddi hasar tehlikesi.
 — R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.
 — 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.
 — S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu 

eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
 — 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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