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G82 WOODLINE YAT VERNİĞİ
TANIM: Sentetik alkid reçine esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.
ÖZELLİKLERİ: Woodline Yat Vernik, iyi yayılan, mükemmel tutunan, yüksek sertlik ve parlaklık özelliğine
sahiptir. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.
UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere
doğramaları gibi tüm iç ve dış ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Wood Line Ahşap Koruyucu
üzerine uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.
 Yeni ahşap yüzeylerde etkili koruma için 1 kat ahşap koruyucu ve daha doygun yüzey için 1 kat
Woodline Parke Dolgu Verniği (G87-) uygulanmalıdır.
 Eski vernikli yüzeylerin yenilenmesinde kabarık vernik tabakası kazınmalı, zımpara ile seviye
farkları giderilip, tozdan arındırılarak sonkat vernik uygulamasına hazır hale getirilmelidir. Daha
doygun yüzey elde etmek için ayrıca 1 kat Woodline Parke Dolgu Verniği astar olarak kullanılabilir.
Uygulama:
 Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile yüzeye 2 veya 3 kat halinde uygulanır.
 Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 sentetik tiner ile inceltilir, ahşabın emiciliğine
bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-15 m2 , 1 kg ile
13 – 16 m2 an kaplanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate)içerir.
Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
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* 0,75 L ile 4,5 – 5,6 m² yüzey kaplanır.
** 2,5 L ile 15 – 18,8 m² yüzey kaplanır.
*** 12 L ile 72 – 90 m² yüzey kaplanır.
VİNYET
KURŞUNSUZ
TS 8693’e uygundur.
Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.
Yalın 6-Sigma uyguluyor.
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Katlararası:24 saat

