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Deck ve Bahçe

444 98 48 www.hemel.com.tr /ahsapdostu

Dış mekan 
ahşap zeminlere 

doğal ve 
mükemmel 

koruma

HEMEL Deck Oil

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde 
edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna ve emiciliğine göre 
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de 
sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için kullanılacak ahşap üzerinde 
denenmesi önerilir.

Antique Pine

WalnutTeak

Light Oak Tanatone Brown

HEMEL Exotic Oil 

Cedar

Natural Mustard Hazelnut

HEMEL Deck Stain

TeakAntique Pine Light

White

HEMEL Teak Oil
Bu ürün şeffaf olup renk kartelası 
bulunmamaktadır.

Ürün 
katoloğuna 
QR kodu 
okutarak 
ulaşabilirsiniz.



Dış Cephe Ahşap Boyaları Deck ve Bahçe

HEMEL® 
Deck Restorer
Boyasız/cilasız grileşmiş veya 
yıpranmış deckler için yenileyici

Genel Özellikler:
• Zımparasız yenileme
• Kolay ve pratik uygulama
• Bahçe bitkileri için zararsız
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Uygulama ve 
ürün hakkında 
daha fazla bilgi 
için QR kodunu 
kullanabilir veya 
hemel.com.tr 
adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Kullanım Alanları: 
• Deckler
• Bahçe mobilyaları

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 8-10 m2 yüzey 

temizlenebilir

Ambalaj: 
• 2,5 L.

HEMEL® 
Deck Oil
Dış mekan ahşap zeminler 
için güneş ışınlarına dirençli 
renklendirilmiş doğal yağ

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal güzelliğini 

korur
• Film tabakası oluşturmaz
• Güneş ışınlarına (UV) dirençli
• Kıymık oluşumunu azaltır
• Su itici
• Tek katta koruma
• Ağır metal ve kurşun içermez
• Kullanıma hazır

Uygulama ve 
ürün hakkında 
daha fazla bilgi 
için QR kodunu 
kullanabilir veya 
hemel.com.tr 
adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Kullanım Alanları: 
• Deckler

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile yumuşak ağaçlarda 

8-10 m2, sert ağaçlarda         
15-18 m2 yüzey yağlanır

Ambalaj: 
• 2,5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında 

üretilir)

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş 
olan bezin kendiliğinden alevlenme 
ihtimali vardır. Kullanım sonrasında 
bezler su ile tamamen ıslatıldıktan 
sonra atılmalıdır.

HEMEL® 
Exotic Oil
Sert ağaç, ThermoWood®, deck 
zeminler ve bahçe mobilyaları 
için renklendirilmiş doğal yağ

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal güzelliğini 

korur • Film tabakası 
oluşturmaz • UV ışınlarına 
karşı direnci arttırılmış

• Aşınmış alanlarda bölgesel 
bakım • Su itici

• Kıymık oluşumunu azaltır
• Ağır metal ve kurşun içermez
• Kullanıma hazır

Uygulama ve 
ürün hakkında 
daha fazla bilgi 
için QR kodunu 
kullanabilir veya 
hemel.com.tr 
adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Kullanım Alanları: 
• Sert ağaç, ThermoWood®, 

deckler ve bahçe 
mobilyaları

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile yumuşak ağaçlarda 

8-10 m2, sert ağaçlarda          
15-18 m2 yüzey yağlanır

Ambalaj: 
• 0,750 L.
• 2,5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında 

üretilir)

DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş 
olan bezin kendiliğinden alevlenme 
ihtimali vardır. Kullanım sonrasında 
bezler su ile tamamen ıslatıldıktan 
sonra atılmalıdır.

Genel Özellikler:
• Ahşaba derinlemesine nüfuz 

eder
• Besler ve canlandırır
• Kolay bakım
• Su itici
• Tuzlu suya dayanıklı
• Ağır metal ve kurşun içermez
• Kullanıma hazır

Uygulama ve 
ürün hakkında 
daha fazla bilgi 
için QR kodunu 
kullanabilir veya 
hemel.com.tr 
adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

HEMEL®

Teak Oil  
Dış mekan ahşap ve bahçe 
mobilyalarının düzenli bakımı 
için premium tik yağı

Kullanım Alanları: 
• Dış mekan ahşap ve bahçe 

mobilyaları
• Teknelerin deniz seviyesi 

üzerindeki ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta 12-15 m2 

yüzey yağlanır

Ambalaj: 
• 0,750 L.
• 2,5 L.
• 5 L. 
• 15 L. (Sipariş bazında 

üretilir)

HEMEL® 
Deck Stain
Dış mekan ahşap zeminler için 
kaymaz yarı şeffaf vernik 

Genel Özellikler:
• Yarı şeffaf
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi 

dışarı verir
• Yüksek UV direnci
• Mikro tanecikler ile kaymaz 

yüzey • Su itici • Ağır metal ve 
kurşun içermez 

• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Uygulama ve 
ürün hakkında 
daha fazla bilgi 
için QR kodunu 
kullanabilir veya 
hemel.com.tr 
adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Kullanım Alanları: 
• Deckler

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 

m2 yüzey boyanır

Ambalaj: 
• 2,5 L. 


