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 Dış cephe ahşap 
korumasında 

yüksek 
performans



Hickson Decor® Ultra 
Wood Stain
Solvent bazlı nefes alan yüksek 
performanslı yarı şeffaf ahşap vernik

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

Genel Özellikler:
• Su itici • Nefes alır, 

ahşap içindeki nemi 
dışarı verir • Doku 
gösteren yarı şeffaf

• Dış hava koşullarına 
karşı uzun ömürlü

• Güneş ışınlarına (UV) 
dirençli • Ağır metal ve 
kurşun içermez

• Pullanıp dökülmez, 
kabarmaz ve çatlamaz

• Kullanıma hazır
Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm dış 

cephe ahşapları
• Kapı ve pencere 

doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler • Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları 

  Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 6-7 m2 

yüzey boyanır
Ambalaj: 
• 1 L., 2,5 L., 5 L.,            

15 L. (Sipariş bazında 
üretilir)

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. 
Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik 

Calif Rosewood

Light

Tanatone Brown*

Tanalith Green*

Western*Chestnut

Antique PineWarm Grey*



Hickson Decor® Ultra 
Aqua Wood Stain 
Su bazlı nefes alan yüksek performanslı 
yarı şeffaf ahşap vernik

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

Genel Özellikler:
• Su itici • Nefes alır, 

ahşap içindeki nemi 
dışarı verir • Doku 
gösteren yarı şeffaf  • 
Dış hava koşullarına karşı 
uzun ömürlü  • Güneş 
ışınlarına (UV) dirençli 
• Ağır metal ve kurşun 
içermez  • Pullanıp 
dökülmez, kabarmaz ve 
çatlamaz • Çevre dostu

• Kullanıma hazır
Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm dış 

cephe ahşapları • Kapı 
ve pencere doğramaları 
• Panjurlar • Cephe 
kaplamaları • Çitler • 
Pergolalar • Balkon 
korkulukları • Çatı 
saçakları

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 6-7 m2 

yüzey boyanır
Ambalaj: 
• 1 L., 2,5 L., 5 L., 15 L. 

(Sipariş bazında üretilir)

Dış Cephe

Ebon*Walnut

Creol

Teak

Olive*

Natural

Burma

Jade*

gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. 
Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
*Sadece 2,5 L. olarak üretilir.



Hickson Decor®

Breather Paint 
Solvent bazlı nefes alan örtücü dış cephe 
ahşap boyası

Genel Özellikler:
• Su itici • Nefes alır, 

ahşap içindeki nemi 
dışarı verir

• Örtücü
• Dış hava koşullarına 

karşı uzun ömürlü
• Güneş ışınlarına (UV) 

dirençli
• Ağır metal ve kurşun 

içermez
• Pullanıp dökülmez, 

kabarmaz ve çatlamaz
• Kullanıma hazır
Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm dış 

cephe ahşapları
• Kapı ve pencere 

doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler • Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Restorasyonlar
Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 5 m2 

yüzey boyanır
Ambalaj: 
• 1 L., 2,5 L., 5 L.,            

15 L. (Sipariş bazında 
üretilir)

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

Polar 
White

Sınırsız renk 
seçenekleri**

** İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında 
üretilir.
Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek 
rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.



Hickson Decor® 

Aqua Breather Paint 
Su bazlı nefes alan örtücü dış cephe 
ahşap boyası

Genel Özellikler:
• Su itici • Nefes alır, 

ahşap içindeki nemi 
dışarı verir • Örtücü

• Dış hava koşullarına 
karşı uzun ömürlü

• Güneş ışınlarına (UV) 
dirençli

• Ağır metal ve kurşun 
içermez

• Pullanıp dökülmez, 
kabarmaz ve çatlamaz

• Çevre dostu
• Kullanıma hazır
Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm dış 

cephe ahşapları
• Kapı ve pencere 

doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler • Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Restorasyonlar
Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 5 m2 

yüzey boyanır
Ambalaj: 
• 1 L., 2,5 L., 5 L.,            

15 L. (Sipariş bazında 
üretilir)

Dış Cephe

* Sadece 2,5 L. olarak üretilir.
** İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında 
üretilir.
Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek 
rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

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

Polar 
White

Sienna*
(Aşı rengi)

Sınırsız renk 
seçenekleri**

Deep Sky 
Blue*



HEMEL® 
Varnish for Exterior 
Su bazlı dış cephe son kat ahşap cilası

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

Genel Özellikler:
• Şeffaf
• Su itici
• Nefes alır, ahşap içindeki 

nemi dışarı verir
• Güneş ışınlarına (UV) 

dirençli (HD 20XX renk ile 
birlikte kullanıldığında)

• Pullanıp dökülmez, 
kabarmaz ve çatlamaz

• Ağır metal ve kurşun 
içermez

• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm dış 

cephe ahşapları
• Kapı ve pencere 

doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları

Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 3-4 m2 

yüzey cilalanır

Ambalaj: 
• 2,5 L. 

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır. 

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) dirençli olması için ürünün altına mutlaka Hickson 
Decor® Aqua Decorative Colorant Ahşap Renklendirici uygulayın. Bu ürünü 15 L. 
ambalajında Hickson Decor® Aqua Endüstriyel-Cila (VA 1030) markası altında satın 
alabilirsiniz.

Dış Cephe



Hickson Decor®Aqua 
Decorative Colorant Ahşap 
Renklendirici
Su bazlı yarı şeffaf yüksek performanslı 
ahşap renklendirici

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

Genel Özellikler:
• Doğal görünüm
• Fırça/bez/daldırma ile 

uygulama
• Ağır metal ve kurşun 

içermez
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır
Kullanım Alanları: 
• İç/dış mekan ahşaplar 

için uygundur
• Kapı ve pencere 

doğramaları • Panjurlar

• Cephe kaplamaları
• Çitler • Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Masif veya lamine parke 

zeminler • Lambri
• Ahşap tavanlar
Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta 10-12 m2 

yüzey renklendirilir
Ambalaj: 
• 2,5 L.
• 15 L.

İç Mekan/Dış Cephe

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek 
rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

HD 2026

HD 2014

HD 2033

HD 2021

HD 2022HD 2012

HD 2011

HD 2013

HD 2019



HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.
‹.D.O.S.B Vakum Caddesi No: 25,
B1 Özel Parsel, Tuzla 34957 ‹stanbul 
Tel: 444 98 48
www.hemel.com.tr

Ürün 
kataloğuna 
QR kodu 
okutarak 
ulaşabilirsiniz.

Hickson Decor® 
Aqua Clear Primer
Su ve solvent bazlı renkli vernikler için su 
bazlı şeffaf astar

Genel Özellikler:
• Nefes alır, ahşap 

içindeki nemi dışarı 
verir • Verniğin daha iyi 
yapışmasını sağlar 

• Üzerine uygulanacak  
verniğin daha homojen 
bir renk almasını sağlar

• Yüksek yüzey 
doygunluğu 

• ThermoWood 
ahşaplarda ekstra 
koruma • Duşlama/
daldırma/tabanca/bez/
fırça/rulo ile çok yönlü 
uygulama imkanı • Kat 
ve fırça izi oluşumunu 
azaltır • Ağır metal ve 

kurşun içermez • Çevre 
dostu • Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm dış 

cephe ahşapları • Kapı 
   ve pencere doğramaları
• Panjurlar • Cephe 

kaplamaları • Çitler
• Pergolalar • Balkon 

korkulukları • Çatı 
saçakları

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta 12-14 m2 

yüzey astarlanır yüzey 
cilalanır

Ambalaj: 
• 2,5 L. • 15 L. 

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

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır. 

Dış Cephe


