
 

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) 

 

Yoğunluk (20°C, g/cm3) …………..

Viskozite (20°C, "D4) …………..

Toz Kuruma (20°C, %50 nem) …………..

Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) …………..

Uygulamaya geçmeden önce, ürün 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.

60" - 70"

Sonkat olarak kullanım; Efektin belirginliğin arttırılması için,  özellikle koyu renkli PU Lake (211-Seri, 251-seri, 291-Seri, 351-

Seri vb) ile hazırlanmış kuru ve tozsuz yüzeylere, spray ile istenilen örtücülük ve efekte bağlı olarak bir - iki çapraz kat olarak 

uygulanır.

0,92 ± 0,05

UYGULAMA ŞEKLİ :

Bazkat olarak kullanım; hem kendisinden önceki kat'ın hem de metalik bazkat katının çok iyi kuruduktan sonra sonkat 

vernik uygulamasına geçilmelidir. Efektin belirginliğinin arttırılması için koyu renk PU Lake (211-Seri, 251-seri, 291-Seri, 351-

Seri vb) ile hazırlanmış kuru ve tozsuz yüzeylere uygulanır. Isteğe bağlı olarak Poliüretan Sonkat Vernik (215-Seri; 245-Seri, 

265-Seri, 285-Seri, 295-Seri vb..) veya Akrilik Sonkat Vernik (315-Seri) uygulamasıyla tamamlanmalıdır.

Kapatma gücü, istenen efek şiddetine göre uygulanacak film kalınlığına bağlı olmakla birlikte, 30-35 mikron kuru film kalınlığı 

bırakacak şekilde uygulandığında 1lt ile 10 m2 alan kaplanabilir (kayıplar hariç).

Uygulama esnasında, Kubilay PU Tiner ile  % 100 oranında inceltilerek uygulanır.

ÖZELLİKLERİ Hızlı kurur, saramazdır. Özellikle koyu zemin üzerinde mükemmel efekt verir. Işık 

yansıtıldığında, çok renkli ışık efektleri belirginleşir.

Not: İnceltme işlemine geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırılarak homojen hale getirilir. 

Akabince ihtiyaç kadar ürün, yukarıda  belirtilen oranda tiner ilave edilerek  karıştırmak suretiyle uygulama 

viskozitesine inceltilir. İncelmiş ürünün uzun süre bekletilmesi, olası uygun karıştırmama ihtimali halinde 

ürün homojenliğinin kaybolmasına neden olabileceği için tavsiye edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.

Dahili kullanım amaçlı mobilya ve dekorasyon işleri için, özel efekt elde etmek amacıyla 

sonkat olarak kullanılabileceği gibi sonkat vernik öncesi bazkat şeklinde de kullanılır. 

Fiziksel ve mekaniksel etkilere maruz kalacak mobilya yüzeylerinde bazkat olarak 

kullanılması uygundur. 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
4 - 5 dakika

50 - 60 dakika

İNCELME ORANI

ÜRÜN SPARKLER VARNISH

ÜRÜN  KODU 808 - 0039

UYGULAMA ALANI

Özel uygulamalar için geliştirilmiş, solvent bazlı, hava kurumalı  çok renkli ışık 

yansımalı vernik.
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