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G85 WOODLINE PARKE VERNİĞİ
TANIM: Sentetik alkid reçine esaslı, tek bileşenli parke verniğidir.
ÖZELLİKLERİ: Woodline Parke Verniği, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklı, mükemmel tutunan, kolay
uygulanan, hızlı kuruyan, ahşabın doğal doku ve görünümünü koruyan, dekoratif parke verniğidir.
Uygulandığı yüzeyi kimyasallara karşı korur.
UYGULAMA ALANI: Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması amacı
ile kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlığı:
 Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere uygulama yapılmadan
önce, mutlaka ham ahşaba ulaşıncaya kadar sistre yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice
silinip, Woodline Parke Dolgu Verniği (G87-) uygulanarak yüzey son kat vernik uygulamasına hazır
hale getirilmelidir.
 Kuru ve temiz yeni parke yüzeylere ahşabı korumak için 1 kat ahşap koruyucu uygulanmalıdır.
Ahşap koruyucudan 24 saat sonra 1 kat Woodline Parke Dolgu Verniği uygulanarak yüzey sonkat,
vernik uygulamasına hazır hale getirilir.
Uygulama:
 Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır.
 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
UYGULANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 17-18 m², 1 kg ile 19-20 m2 alan kaplanabilir.

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.

Pratik
Sarfiyat

Kullanıma
hazır

Karıştırınız Emici Sistemli
tabanca ile
uygulayınız

Kapağı
Fırça/Rulo ile
Yüzeyi
5 – 35 ºC Güneşten
sıkıca
uygulayınız
temizleyiniz Uygulayınız koruyunuz
kapatınız

Üretilen Ambalajlar (L)
1/4

1/2

1/1

GL
2,5*

BD
12**

* 2,5 L ile 21,2 – 22,5 m² yüzey kaplanır.
2
** 12 L ile 102,0 – 108,0 m 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.

Teknik
Bültene
bakınız

Sert:24 saat

