
ÜRÜN TANIMI

Esnek ahşap yağı/verniği hibrit ahşabınıza cildiniz gibi bakar. Mikro gözenekli özellikleri sayesinde uygulaması kolaydır. İnceltme veya katlar arasında zımparaya 

gerek yoktur. Yayılması ve akışkanlığı çok iyi olan Woodskin hoş, şeffaf parlaklıkta kurur. Çizilmeyen ve kırılmayan ince yüzey film oluşturan Woodskin, ahşabın 

içine çok iyi nüfuz eder. Çok az bakım gerektirir - sezondan sezona kolyca temizlenir ve yeniden uygulanır. Tik ve İroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda 

kullanıma uygundur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk YVC316-Naturel Tik

Finiş Saten

Özgül Ağırlık 0.92

Katı Madde Oranı 41.60%

Raf öm rü 2 yıl

VOC (arz edilen) 447 g/lt

Birim Ebatları 750 ml, 2.5 lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

  23°C (73°F) 

 

Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO) 4 saat      

Tam kuruma (ISO) 24 saat      

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

  23°C (73°F) 

Üzerine atılabilecek ürünler Min Max 

 
Woodskin 24 saat -            

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık DAHA ÖNCE WOODSKIN VEYA SIKKENS CETOL MARINE İLE VERNİKLENMİŞ YÜZEYLER

Hafif bir deterjanla iyice temizleyin. Zımpara ile yüzeyi pürüzlendirin, tatlı suyla iyice temizleyin ve kurumaya bırakın.

DAHA ÖNCEDEN CİLALANMIŞ AHŞAP

Daha önceki bütün boyaları çıkarınız. Ham ahşap için talimatları izleyin

HAM AHŞAP/KONTRAPLAK

Woodskin özel bir hazırlık gerektirmeksizin ham ahşaba doğrudan uygulama için geliştirilmiştir. Woodskin uygulama 

öncesinde zımparaya ihtiyaç yoktur. Ancak, estetik görüntü ön plandaysa, ham ahşap önce 80-180, sonra 280 kağıt 
zımpara ile pürüzlendirilmelidir. Zımparalamadan kalan tozu fırçalayarak, süpürerek ve silerek giderin. Silme işi çözücüyle 

yapılırsa ilk katı uygulamadan önce tamamen kuruması için bekleyin. Yağlı ağaçlara uygulanıyorsa yüzey iyi bir şekilde 

yağdan arındırılmalı ve hazırlanmalıdır. Tiner No:1 tavsiye edilmektedir.

Yöntem Uygulama (Fırça)

Woodskin doğrudan ham ahşaba veya daha önce vernikli kendi üzerine uygulanabilir. Kullanacağınız kadar miktarı başka 

bir kutuya boşaltın. En az 3 kat fırça kullanarak uygulayın; bunun için uzun kıllı tip f ırça tavsiye edilir. Katlar arasında 

zımpara gerektirmez. Katlar arasında 24 saat kuruması için bırakın. İnceltme tavsiye edilmez.

Tavsiyeler Karışt ırma Kullanmadan önce iyice karışt ırın.

İnceltici İnceltmeyin.

İnceltme Tavsiye edilmez.

Havasız sprey Tavsiye edilmez.

Konvansiyonel Sprey Tavsiye edilmez.

Fırça Tavsiye edilen.

Rulo Tavsiye edilmez.

Temizleme İnceltici No.1.
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Bazı önemli noktalar Çıplak ahşabı hiç birzaman uzun süreli nem çekebileceği yerlere bırakmayın. Woodskin ürününü direkt olarak kutusundan 

kullanmayın. Bu ürünün ömrünü kısaltacaktır. Uygun kurutma süresinin dikkatle izlenmemesi yanlış kurutma, kırışma ve 

yapışkanlık kaybına sebep olacaktır. Doğrudan güneşışığında boyamaktan kaçınınız. Tekne suyun dışındayken uygulama 

yapın.

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri Tik gibi yağlı ahşaplar dahil tüm ahşap tiplerinde kullanıma uygundur.

Kat Sayısı En az 3 kat

Kaplama (Teorik olarak) - 10 m²/lt  
(Pratik) - Yüzeye bağlıdır

Uygulama Yöntemleri Fırça

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza GENEL BİLGİ:
Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5’C/41’F ile 

35’C /95’F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. 

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.

Güvenlik GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZ İMİ:
Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan 

önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.
Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile 

düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili 

yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla 

ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararla (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar 

ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve 

deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.
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