
 

Önemli Not: Bu bilgiler şu andaki bilgi birikimimize dayanmaktadır ve Kubilay Kimya Ürünleri'nin kullanımları hakkında genel bilgiler vermeyi 
amaçlamaktadır. Ancak  nihai kullanıcının şartları ve kullanım yöntemleri  kontrolümüz dışında olduğu için garanti vermezler. Nihai 
kullanıcının, malzemelerin ticari ölçekte uyarlanmadan önce uygunluğunu belirlemesi önemle tavsiye edilir. 
 
SÜREÇ-15, FORM-15 (02.01.2018; REV03) 

 

Not: Daldırma olmayan renk versiyonları da aynı seri kodu altındadır. 

Yoğunluk (gr/cm3/20°C)

Toz Kuruma (20°C, %50 nem)

Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem)

Tam Kuruma (20°C, %50 nem)

Uygulamaya geçmeden önce, ürünler ambalaj içersinde iyice karıştırılır.

SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

Ürünler, orijinal ambalajında, kapağı açılmadan, direk güneş ışınlarına maruz bırakılmadan, 5–35°C’de muhafaza edilmelidirler.

Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. 

Herhangi bir tehlike oluşmaması için ürünler kullanılmadan önce güvenlik formlarının (GBF) okunması tavsiye edilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :

Bu ürün daha önce başka bir vernik uygulanmamış ham ahşaba veya üzerinde hiç eski vernik tabaka kalmayacak şekilde 

zımparalanmış olan ahşap yüzeye uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ, zımpara tozları ve eski boya ve vernik 

kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. Yüzey, küf ve bakteri oluşumlarından korumak için Aqua-tech su bazlı ahşap koruyucu  

(DALDIRMA) sisteminden (013-seri) uygun renk ile emprenye işlemine geçilebilir. 

İstenirse üzerine, Aqua-tech Su Bazlı Sonkat Vernik (015- seri) uygulanabilir. 

Uygulama yapılacak ortamın ve yüzeyin sıcaklığı 15 °C altında olmamalıdır ve yüksek nemli yüzeylerde uygulama 

yapılmamalıdır. Uygulama yapılan ahşap malzemenin  cinsine, gözenekliliğine, nemine bağlı olarak faklılık göstermekle birlikte 

1 lt ürün ile, kayıplar hariç  yaklaşık 15-25 m2 alan renklendirilebilir.

……………………… 4 - 5 saat

İNCELME ORANI
Kullanıma hazır olduğu için inceltme işlemine gerek yoktur. Aqua-tech Su Bazlı  Ahşap 

Koruyucu, kullanmadan önce iyice karıştırıldıktan sonra  daldırma işemine geçilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

……………………… 1,02 - 1,05

……………………… 10 - 20 dk

……………………… 90 - 120 dk

TANIM

Aqua-tech Su Bazlı Ahşap Koruyucu (DALDIRMA) ürün grubu, iç ve dış cepheler için güneş 

ışınları, nem ve diğer atmosferik etklilere karşı ahşaba direnç kazandırmak ve aynı zamanda 

ahşaba istenilen rengi  vermek üzere tasarlanmış 013-0XXX ürün grubumuzun  Daldırma 

Yöntemiyle uygulanabilmesi için özel olarak tasarlanmış versiyonudur.

UYGULAMA ALANI

Daha önce başka bir vernik uygulanmamış, tüm dahili ve harici panjur, lambri, pergole, 

bahçe mobillay parçaları, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kaplama ve masif 

yüzeylerin daldırma yöntemiyle renklendirilmesine uygundur.

ÖZELLİKLERİ
Ahşap yüzeyleri, mantar, bakteri ve diğer ahşap zararlıları ile güneş ışınları, nem ve diğer 

atmosferik etkilere karşı korumak amacıyla formüle edilmiş, ahşabın bünyesine hızlı nüfuz 

eden kullanıma hazır ahşap koruyucu sistemidir.

ÜRÜN AQUA-TECH SU BAZLI  AHŞAP KORUYUCU (DALDIRMA)

ÜRÜN  KODU 013-Seri   

RENK Standart renk kataloğumuzun yanı sıra istenilen renkler de yapılabilir.

TEKNİK BÜLTEN
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