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İç mekan
ahşaplarınıza 

sağlıklı 
dokunuş



HEMEL® 
Wood Oil 2C
Tüm iç mekan ahşaplar için çift 
komponentli doğal yağ

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

Genel Özellikler:
• Tek katta koruma
• Film tabakası 

oluşturmaz
• Ahşabın doğal 

güzelliğini korur
• Aşınmaya ve çizilmeye 

karşı dirençli
• Kat izi oluşturmaz
• Su itici
• Çevre dostu (%0 VOC)
Kullanım Alanları:
• Masif veya lamine parke 

zeminler
• Tüm iç mekan masif ve 

kaplama ahşap yüzeyler
• Masif veya kaplama 

masa, sandalye, mutfak 
tezgahları ve mobilyalar

Uygulama Miktarı: 
• 30 m2 (ahşabın cinsine 

ve uygulama metoduna 
göre değişebilir)

Ambalaj Boyutları: 
• 250 ml. Part A + 50 ml. 

Part B
• 0,750 L. Part A + 0,150 L. 

Part B
• 2,5 L. Part A + 0,5 L. 

Part B

SOLVENT 
FREE
%0 VOC

Chocolate

Chalk White

Clear

Super White Natural

Mahogany

Castle Brown Black

Blue Grey English Color

Light Grey

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

Yüzey
dayanıklılığı

EN 12720:2014 ve 
EN 12722:2014
sertifikaları ile 
kanıtlanmıştır.



HEMEL® Ultramat®

İç mekan ahşap ve parke zeminler 
için tek veya çift komponentli su bazlı 
ultramat cila

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

Genel Özellikler:
• Yüzey sertliği ve çizilme 

direnci yüksek
• Ahşabın doğal 

görünümünü korur ve 
sarartmaz

• Kokusuz
• Elastik
• Sertleştirici 

kullanıldığında en 
yüksek çizilme direnci

• Ağır metal ve kurşun 
içermez

• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Tüm iç mekan masif 

ahşaplar
• Masif veya lamine parke 

zeminler

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 1 katta yaklaşık         

12-15 m2 yüzey cilalanır

Ambalaj: 
• 2,5 L. 

İç Mekan

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi 
bulunmaktadır. 
Parke zemin renklendirilmek istendiğinde 
Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant 
Ahşap Renklendirici kullanılır.



HEMEL® Home
Evler için geliştirilmiş yüksek
performanslı tek komponentli su
bazlı parke cilası

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Sert ve dayanıklı
• Aşınma ve çizilme 

direnci yüksek
• Kolay bakım
• Ağır metal ve kurşun 

içermez
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Masif veya lamine 

parke zeminler

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 3 katta 4-5 m2 

yüzey cilalanır

Ambalaj: 
• 2,5 L. 

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

Mat, ipek mat ve parlak tipleri 
bulunmaktadır.
Parke zemin renklendirilmek istendiğinde 
Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant 
Ahşap Renklendirici kullanılır.



HEMEL® 
Heavy Traffic
Yoğun kullanılan alanlar için geliştirilmiş yüksek 
performanslı çift komponentli su bazlı parke cilası

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Elastik
• Yüksek yüzey sertliği
• Aşınma ve çizilme 

direnci yüksek
• Ahşabı sarartmaz
• Ağır metal ve kurşun 

içermez
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Masif veya lamine parke 

zeminler

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 3 katta 4-5 m2 

yüzey cilalanır

Ambalaj:
• Cila 5 L.
• Sertleştirici 0,500 L.

İç Mekan

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

Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.
Parke zemin renklendirilmek istendiğinde 
Hickson Decor® Aqua Decorative Colorant 
Ahşap Renklendirici kullanılır.



İç Mekan/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.

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek 
rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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HD 2014

HD 2033
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HD 2019



HEMEL® Varnish for 
Interior
Su bazlı şeffaf iç mekan ahşap cilası

Genel Özellikler:
• Renksiz
• Kokusuz
• Ahşabın doğal 

güzelliğini korur
• Ağır metal ve kurşun
   içermez
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Zemin dışındaki tüm iç 

mekan ahşaplar için 
uygundur

• Lambri
• Ahşap tavan

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 7-8 m2 

yüzey cilalanır

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

üretilir)

İç Mekanİç Mekan

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. 
Ahşapları renklendirmek için Hickson 
Decor® Aqua Decorative Colorant Ahşap 
Renklendirici kullanın.



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

HEMEL® 
Panel Door Paint
Fırça ile uygulanan su bazlı örtücü panel 
kapı boyası

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

Genel Özellikler:
• Yüksek örtücülük
• Ahşabın dokusunu 

kapatmaz • Pratik 
uygulama • Sağlıklı ve 
güvenli • Kokusuz 

• Ağır metal ve kurşun 
içermez 

• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları: 
• Panel kapılar

Uygulama Miktarı: 
• 1 L. ile 2 katta 4-5 m2 

yüzey boyanır

Ambalaj: 
• 0,750 L.
• 2,5 L.

İç Mekan

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

* İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Polar White Sınırsız renk 
seçenekleri*

Deniz Kabuğu Krem

Ürün 
kataloğuna 
QR kodu 
okutarak 
ulaşabilirsiniz.


