
 

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) 

 

Viskozite (D6 / 25°C) ………….. 120" - 140"

Yoğunluk (gr/cm3; 20°C) ………….. 0,92 ± 0,05

Toz Kuruma (20°C, %50 nem) ………….. 4 saat

Dokunma Kuruma (20°C, %50 nem) ………….. 24 saat

Tam Kuruma (20°C, %50 nem) ………….. 1 hf

SAKLAMA KOŞULLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER :

İNCELME ORANI
*: 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 ve dolaysıyla parlaklık farklılıklarına neden olabileceği için tavsiye 

edilmez. Kullanılacağı kadar inceltilmelidir.

Kuruma süresi, ortam sıcaklığı,  ahşap cinsi, uygulama kalınlığı ve yöntemine göre  değişiklik gösterebilir.

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

edilmelidirler. Belirtilen koşullarda saklandığı takdirde raf ömrü 1 yıldır. 

Kullanım esnasında ürün  ve  zemin  10ºC ile 25ºC arasında olmalıdır. Köşelere ve verniğin çok kullanıldığı yerlerdeki 

uygulamalara dikkat edilmelidir. Köşe yerler için küçük fırça kullanılmalıdır. 

Yat Vernik, Kubilay Sentetik Tiner (911 - 0111) ile ağılıkça % 30 inceltilerek uygulanır.

Uygulama yöntemine bağlı olarak değişmekle birlikte, 1lt ile 12-16 m2  alan kaplanabilir (kayıplar hariç).

Özellikle  tekne ve yatlarda olmak üzere,  dış mekandaki tüm kapı, pencere 

doğramaları, lambiri,  panjur ve pergola gibi tüm ahşap yüzeylerin korunması amacıyla 

kullanılabilir.

Şeffaftır, ahşabın doğal görünümünü korur

Neme ve suya karşı dirençlidir

Mükemmel yapışır

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

Uygulamaya geçmeden önce, ürün ambalaj içersinde iyice karıştırmalıdır.

Zemin Hazırlığı: Uygulama yapılacak zemin kir ve tozlarından uzaklaştırılmalı, tamamen kuru ve temiz hale 

getirilerek hazırlanmalıdır (Bu amaçla,  eski ve kötü durumdaki vernikler makinayla sistre yapılarak, ahşap kaynaklı 

yağ ve kirler  var ise kimyasal temizlik yapılarak giderilmelidir . Yeni egzotik ahşaplar trichlorethylene ile temizlenmeli. 

Eski sentetik vernik uygulanmış iyi durumda olan ahşaplara, 600 numara zımpara ile sulu zımpara işlemi 

uygulanmalıdır). 

Uygulama: Zemin hazırlığı yapılarak tamamen kuru ve temiz yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Yat Vernik, 

yumuşak tüylü fırça veya kadife rulo ile uygulanmalıdır. Uygulama, istenilen görüntüye bağlı olarak  minimum 2-3 kat 

olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında 24 saat beklenmeli, bu süre aşılırsa hafif zımparalama yapılarak uygulamaya 

geçilmelidir.

UYGULAMA ALANI

ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

UYGULAMA ŞEKLİ :

ÜRÜN İSMİ YAT VERNİK

TANIM Solvent bazlı, hava kurumalı alkid reçine esaslı, sentetik parlak yat verniktir.
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