EDELWACHS – Su itici Wax Bazlı Ahşap Koruyucu Vernik
Ürün Tanımı
İç ve dış mekanlar için suya dayanıklı, wax bazlı verniktir.

Ürün Özellikleri
-

Ahşabın doğal ve estetik güzelliğini vurgular.
Kadifemsi bir yüzey sağlar.
Hızlı kurur, kokusuzdur, uygulaması kolaydır.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. (Renksiz verniğin UV direnci olmadığı için dış cephede önerilmez)
DIN EN 71 Bölüm 3: 2013 + A3: 2018 uyumludur.

Kullanım Alanları
İç ve dış mekanlarda bulunan ahşap tavanlar, görünür çatı yapıları, paneller, kirişler, ahşap pervazlar, döşeme
tahtaları, masalar, banklar, dolaplar, kapılar, raflar ve diğer ahşap mobilyalar gibi tüm yaprak döken ve iğne
yapraklı ağaçlar, Arıcılık ile bağlantılı olarak kullanılan arı kovanlarının, arı kutularının ve ahşap bileşenlerin
korunması için kullanıma uygundur.

Uygulama
Ürün kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırınız.
Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, her türlü yağ cila ve kimyasal maddeden arındırılmış olmalıdır.
Eski ve hasarlı cilalarla kaplı bölgeler ahşabın yönü doğrultusunda zımparalanarak tamamen temizlenmelidir.
Zemindeki toz, yumuşak bir bezle alınmalıdır. Uygulama fırça ile yapılmalıdır.
Dış mekan uygulamalarında 3 kat boya uygulanmalıdır, aksi takdirde hava şartlarına karşı koruma sağlanamaz.
İç mekan uygulamalarında 1 veya 2 kat uygulamak yeterlidir. Katlar arası mutlaka zımpara yapılmalıdır.
İşlenmemiş ahşaba daha iyi nüfuz etmek için ilk katı% 5 suyla seyreltmenizi öneririz. Sonraki katlar
seyreltilmemiş bir şekilde uygulanır. Uygulama yapılacak ortam ve yüzey sıcaklığı 5°C’nin altında, 30° C’nin
üzerinde olmamalıdır. Uygulama öğle saatlerinden önce veya güneş ışınlarının dik gelmediği saatlerde
yapılmalıdır. Nem içeriği yüksek ağaçlara uygulama yapılmamalıdır.

Kuruma Zamanı (23 ˚ C ve %60 bağıl nem ortamında)
Toz kuruma
Dokunma kuruma
İlave kat uygulama
İnceltme
Uygulama Aletleri Temizliği
Görünüm

: Yaklaşık 20 dakika
: 1 saat
: 3-4 saat
: Su ile
: Su ile
: Yarı mat

Tüketim miktarı

: Ahşabın emiciliğine bağlı olarak tek katta ortalama 12-14 m² /lt
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