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2
Hakkımızda

Kilometre Taşları
1966

• Hickson’s Timber Impregnation Co. Ltd. tarafından Türkiye’nin ilk emprenye maddeleri
üretim fabrikası HEMEL kuruldu.

1983

• Türkiye’nin ilk nefes alan uzun ömürlü dış cephe ahşap boyası Hickson Decor® satışa
sunuldu.

1992

• İlk su bazlı ve tek komponentli parke cilaları Türkiye pazarına sunuldu.

1997

• İlk “Sınıf 1” sertifikalı yangın geciktirici ahşap cila sistemleri satışa sunuldu.

1999

• Hickson’s Timber Impregnation Co. Ltd. ABD’nin en büyük kimya üreticilerinden Arch
Chemicals tarafından satın alındı.

2002

• Vakum basınç sistemlerinde kullanılan arsenik içermeyen çevre dostu ilk emprenye
maddesi Tanalith Türk Ahşap Sektörüne sunuldu.

2005

• Bauhaus ve Koçtaş Mağazaları ile Do it Yourself (Kendin Yap) pazarına giriş yapıldı.

2010

• HEMEL’in fabrika yatırımı ile İnşaat Grubu Ahşap Boyaları Türkiye Tuzla Tesisleri’nde
üretilmeye başlandı.

2011

• Arch Chemicals’ı, dünyanın en büyük biyosidal üreticilerinden olan İsviçre kökenli Lonza
firması satın alarak HEMEL’e ortak oldu.
• ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Belgeleri alındı.

2012

• Araştırma ve Geliştirme Birimi kuruldu.
• Çevre dostu su bazlı ürünlerin üretimi üzerine yoğunlaşıldı.

2016

• HEMEL sektördeki 50. yılına logo ve tüm ambalajlarını yenileyerek girdi.
• İhracat yapılan ülke sayısı 12’ye yükseldi.
• Türkiye genelinde 350 satış noktasına ulaşıldı.

2018

• Prime markası Türkiye ve Dünya piyasalarında satışa sunuldu.

2019

• TSE-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikası alındı.

2020

• HEMEL Marine markası ile Marin pazarına giriş yapıldı.

2021

• Lonza Special Ingrediants Birimi’ni Arxada firması satın alarak HEMEL’e ortak oldu

33
Hakkımızda
Hakkımızda

HEMEL®

VİZYON
Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak
yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını
sağlamak için:
En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri
araştırmak,
Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların
hizmetine sunmak,
Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik
etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON
Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı
malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha
verimli kullanmak; gelecek nesillere hem
ormanlar hem de yaşanabilir kentler
bırakmak.

HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığıyla kurulmuştur.
Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye
karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur.
Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50.
kuruluş yılını kutlayan HEMEL, ahşap sektöründe kullanılan
yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada
pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış
ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL, Türkiye’de
çok önemli projelerin teknik danışmanlığını yaparak
ahşap sektörüne artı değer katarken, Amerika, Hollanda,
Fransa, İngiltere, Singapur, Brezilya, Azerbaycan,
Gürcistan, KKTC ve Bulgaristan gibi ülkelere de ihracat
yapmaktadır.
İsviçre kökenli Arxada firmasının ortaklığıyla üretimini
sürdüren HEMEL, AR-GE çalışmalarına verdiği önemle
ahşap konusunda geleceğe yönelik çevre ve insan dostu
yeşil ürünler sunmak için yatırımlarını sürdürmektedir.

4
Sertifikalar
Kalite Belgeleri

Kalite Belgeleri

Ürünlerimiz, Bureau Veritas tarafından
ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018
standartlarına uygunluğu TR009983-2
ve TR009984-2 sertifika numaraları ile
belgelendirilmiş olarak üretilmektedir.

ISO 9001:2015
UKAS

ISO 45001:2018
UKAS

IQNet TS ISO
10002:2018

TSE - ISO
10002:2018

Satış ve satış sonrası süreçlerimiz
TSE-ISO 10002:2018 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemi
standardına uygun olarak MY-225/18
belge numarası ile
sertifikalandırılmıştır.

5

Oyuncak Güvenliği Standardı
Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında
güvenle kullanabilirsiniz.
HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri EN 71-3
(Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa
Standardı’na uygun üretilmekte olup
insan sağlığına zararlı ağır metaller
içermez. Arsenik, krom, kurşun, civa ve
selenyum gibi ağır metaller insan
vücuduna girdikten sonra bir takım
hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle
Avrupa’da bu konu EN 71-3 standardı ile
önlem altına alınmış olup yanda bulunan
sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal
seviyesinin belirtilen standartlarının
altında olduğunu göstermektedir. Tüm
ürünlerimizin sertifikalarına web sitemiz
üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sertifikalar

EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı Sertifikaları
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Dış Cephe

HEMEL® Timbercare Aqua
Ahşabın* çürümesini engelleyen fırça ile uygulanan su bazlı
emprenye maddesi
*Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar

Fırça ile
uygulayın

İÇ/DIŞ
MEKAN

‹ç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Kurtlara ve mantarlara karşı
etkili
• Fırça ile kolay uygulama
• Renksiz
• Kokusuz
• Avrupa normlarına uygun
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesi üzerinde
boyanarak kullanılacak çam
vb. yumuşak dokulu ahşaplar
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 4-5 m2 yüzey ıslatılır
Ambalaj:
• 1 L.
• 5 L.
• 20 L.
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™

Ahşabın* çürümesini engelleyen daldırma ile uygulanan su bazlı
emprenye maddesi
*Zemin seviyesi üzerinde boyanarak kullanılacak çam vb. yumuşak dokulu ahşaplar

Daldırma ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Kurtlara ve mantarlara karşı
etkili
• Daldırma ile kolay uygulama
• Renksiz
• Kokusuz
• Avrupa normlarına uygun
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesi üzerinde
boyanarak kullanılacak çam,
vb. yumuşak dokulu dış
mekan ahşaplar
Uygulama Miktarı:
• 1 m3 daldırma için en az 15 L.
Ambalaj:
• 20 L.
• 200 L.
• 1000 L.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

Dış Cephe

HEMEL Imersol Aqua
®
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Dış Cephe

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

Duşlama, daldırma,
tabanca, bez, fırça veya
rulo

Dış mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

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

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

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
Ambalaj:
• 2,5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)
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Solvent bazlı nefes alan yüksek performanslı yarı şeffaf ahşap vernik

Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

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
PENETRATES
STAINS

5in1

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

SEALS

PROTECTS
DECORATES

Warm
Grey**

Antique
Pine

Tanalith
Green**

Light

Chestnut

Tanatone
Brown**

Calif

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)

Natural

Walnut

Western**

Teak

Olive**

Rosewood

Burma

Jade**

Creol

Ebon**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.
***01.04.2018 tarihi itibari ile üretimi yapılan tüm Hickson Decor Plus Wood Stain ürünlerinde geliştirilmiş “Ultra” serisine ait formül kullanılmıştır.
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış Cephe

Hickson Decor Ultra
Wood Stain
®
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Dış Cephe

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

Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

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
PENETRATES
STAINS

5in1

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

SEALS

PROTECTS

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)

DECORATES

Warm
Grey**

Antique
Pine

Tanalith
Green**

Light

Chestnut

Tanatone
Brown**

Calif

Natural

Walnut

Western**

Teak

Olive**

Rosewood

Burma

Jade**

Creol

Ebon**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**Sadece 2,5 L. olarak üretilir.
***01.08.2018 tarihi itibari ile üretimi yapılan tüm Hickson Decor Aqua Wood Stain ürünlerinde geliştirilmiş “Ultra” serisine ait formül kullanılmıştır.
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik
gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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Su bazlı sararmayı engelleyici nefes alan dış cephe ahşap astarı

Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

White

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Genel Özellikler:
• Su ve solvent bazlı örtücü
boyalar altına astar olarak
kullanılır
• Örtücülüğü yüksek
• Özellikle egzotik ve reçineli
ahşaplarda bariyer görevi
görerek son kat boyayı
sarartmaz
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Çok iyi esnekliğe sahip
• Çevre dostu
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• 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 1 katta 10 m2 yüzey
astarlanır
Ambalaj:
• 5 L.

Dış Cephe

Hickson Decor Aqua
Universal Primer
®
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Dış Cephe

Hickson Decor®
Breather Paint
Solvent bazlı nefes alan örtücü yüksek preformanslı dış cephe
ahşap boyası

Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

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

Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 5 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj:
• 1 L.
• 5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Polar
White

Kullanım Alanları:
• Zemin dışındaki tüm dış cephe
ahşapları
• Kapı ve pencere doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Restorasyonlar

Sınırsız renk
seçenekleri**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**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
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Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

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

Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 5 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj:
• 1 L.
• 2,5 L.
• 5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Polar
White

Kullanım Alanları:
• Zemin dışındaki tüm dış cephe
ahşapları
• Kapı ve pencere doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Restorasyonlar

Deep Sky
Blue**

Sienna
(Aşı rengi)**

Sınırsız renk
seçenekleri***

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**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.

Dış Cephe

Su bazlı nefes alan örtücü yüksek preformanslı dış cephe ahşap
boyası
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Dış Cephe

HEMEL® Akrilik Dolgu Macunu
Su ve solvent bazlı örtücü boyalar altına kullanılan
tamir ve dolgu macunu

Spatula ile
uygulayın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Beyaz

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Ek yeri ve çivi başı gibi küçük
açıklık ve kılcal çatlakları
doldurmak için kullanılır
• Hızlı kurur
• Dolgu gücü yüksek
• Kolay zımparalanır ve boyanır
• Kısa aralıklarla üst üste
uygulanabilir
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Zemin dışındaki tüm dış cephe
ahşapları
• Kapı ve pencere doğramaları
• Lambri
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Balkon korkulukları
• Restorasyonlar
Ambalaj:
• 450 g.
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Hickson Decor Aqua
Decorative Colorant
®

Dış Cephe

Su bazlı yarı şeffaf yüksek performanslı ahşap renklendirici

Fırça, bez veya
daldırma ile
uygulayın

İÇ/DIŞ
MEKAN

‹ç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal görünümünü
korur
• Ahşap damarını öne çıkaran
derin ve canlı renkler
• Kokusuz
• Fırça/bez/daldırma ile
uygulama
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Tüm iç/dış mekan ahşapları
• 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

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Ambalaj:
• 2,5 L.
• 15 L.

HD 2011

HD 2012

HD 2013

HD 2014

HD 2021

HD 2022

HD 2092

HD 2033

HD 2026

HD 2019

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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Dış Cephe

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

Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Şeffaf
• Su itici
• Esnek
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Güneş ışınlarına (UV) dirençli
(HD Serisi renklendiriciler ile
birlikte kullanıldığında)
• Pullanıp dökülmez, kabarmaz
ve çatlamaz
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra
direnç için ürünün altına Hickson
Decor Aqua Decorative Colorant
uygulayın. Hemel Varnish for Exterior’ı
15 L. ambalajında Hickson Decor Aqua
Endüstriyel Cila VA 1030 markası
altında satın alabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

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.

Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat ahşap cilası

Tabanca
veya fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Şeffaf
• Su itici
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Güneş ışınlarına (UV) dirençli
(HD Serisi renklendiriciler ile
birlikte kullanıldığında)
• Dik atılabilir (tiksotropik)
• Pullanıp dökülmez, kabarmaz
ve çatlamaz
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Hızlı istiflenme**
• Esnek
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır
Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) ekstra
direnç için ürünün altına Hickson Decor
Aqua Decorative Colorant uygulayın.
VA 1030’u 2,5 L. ambalajında HEMEL
Varnish for Exterior markası altında
satın alabilirsiniz.

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:
• VA 1030 15 L. (15,30 kg)
• VA 1130 15 L. (15,45 kg)
• TX 9030 15 L. (15,45 kg)
• TX 9180 15 L. (15,45 kg)

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.
VA 1030

VA 1130

TX 9030 (***)

TX 9180 (***)

Renk

Açık Meşe (****)

Açık Meşe (****)

Kızıl Meşe (****)

Şeffaf

Reçine

Alkid-Akrilik

Akrilik

Akrilik

Akrilik

Parlaklık

30 Gloss

30 Gloss

30 Gloss

80 Gloss

Uygulama

Fırça

Konvansiyonel
Tabanca

Airless/Airmix
Tabanca

Airless/Airmix
Tabanca

Viskozite

45 saniye ±5
(DIN6, 20O C)

55 saniye ±5
(DIN4, 20O C)

41.000 cP
(Brookfield, 20O C)

125 saniye ±5
(DIN6, 20O C)

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**Bu özellik sadece TX 9030 ve TX 9180 serisinde mevcuttur
***Şehir mobilyaları için geliştirilmiş özel formülasyon
****Extra UV dayanımı için demir oksit pigment içerir
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Dış Cephe

Hickson Decor Aqua
Endüstriyel-Cila (VA ve TX Serisi)
®
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Dış Cephe

Hickson Decor® Aqua EndüstriyelÖrtücü Astar (BA Serisi)
Endüstriyel su bazlı dış cephe örtücü beyaz astar

Tabanca
ile uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Yüksek dolgu gücü
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Son kat boyanın daha iyi 		
yapışmasını sağlar
• Dik atılabilir (tiksotropik)
• Esnek
• Çevre dostu
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• 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 10 m2 yüzey
astarlanır

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Beyaz

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Ambalaj:
• 15 L. (19,35 kg)

Endüstriyel su bazlı dış cephe son kat örtücü boya

Tabanca
ile uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Yüksek örtücülük
• Su itici
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Güneş ışınlarına (UV) dirençli
• Esnek
• Hızlı istiflenme
• Dik atılabilir (tiksotropik)
• Pullanıp dökülmez, kabarmaz
ve çatlamaz
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 1 katta 10 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj:
• 15 L. (17,55 kg)

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Polar
White

Kullanım Alanları:
• Zemin dışındaki tüm dış cephe
ahşapları
• Kapı ve pencere doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları

Sınırsız renk
seçenekleri**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
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Dış Cephe

Hickson Decor Aqua EndüstriyelSon Kat Örtücü Boya (PA Serisi)
®
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Dış Cephe

HEMEL® Hybrid Oil
Dış mekan ahşap yüzeyler için şeffaf yeni nesil su bazlı yağ

Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal görünümünü
korur
• ThermoWood® ahşapların
rengini karartmaz
• Yüksek su iticilik
• Ahşabı derinlemesine besler
ve canlandırır
• Güneş ışınlarına (UV) dirençli
• Tek katta koruma
• Film tabakası oluşturmaz
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Deck zeminler
• Çitler
• Bahçe mobilyaları
• Pergolalar
• Cephe kaplamaları
• ThermoWood® ahşap yüzeyler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak
ağaçlarda 10-12 m2, sert
ağaçlarda 15-18 m2 yüzey
yağlanır.
Ambalaj:
• 15 L.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Clear

Mustard

Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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İç ve dış mekan için yüksek performanslı jel boya sökücü

Fırça,
rulo veya
airless boya
tabancası ile
uygulayın

İÇ/DIŞ
MEKAN

‹ç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Tek adımda boyayı söker
• Su ve solvent bazlı boyaları
için uygundur
• Toluen, NMP, kostik, asit
benzeri zararlı bileşikler ve
ağır koku içermez
• Fırça, rulo veya airless boya
tabancası ile uygulama
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Ahşap
• Metaller, hafif metaller ve
bakır
• Beton, doğal taş ve diğer
mineral yüzeyler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 1-3 m2 yüzey sökülür
Ambalaj:
• 0,750 L.
• 2,5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Dış Cephe

HEMEL Paint Stripper
®
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Deck ve Bahçe

HEMEL® Deck Restorer
Boyasız/cilasız grileşmiş veya yıpranmış deck ve bahçe mobilyaları
için yenileyici

ÖNCE

Fırça ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

SONRA

Genel Özellikler:
• Zımparasız yenileme
• Kolay ve pratik uygulama
• Bahçe bitkileri için zararsız
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Deckler
• Bahçe mobilyaları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 8-10 m2 yüzey
temizlenebilir
Ambalaj:
• 2,5 L.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
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HEMEL Deck Oil
®

Deck ve Bahçe

Dış mekan ahşap zeminler için güneş ışınlarına dirençli
renklendirilmiş doğal yağ

Fırça veya
rulo ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Antique
Pine

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

Kullanım Alanları:
• Deckler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak
ağaçlarda 10-12 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.

Light
Oak

Teak

Walnut

Tanatone
Brown

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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Deck ve Bahçe

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

Fırça, bez, rulo
veya daldırma
ile uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Natural

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal güzelliğini
korur
• Film tabakası oluşturmaz
• UV ışınlarına karşı direnci
arttırılmış
• Aşınmış alanlarda bölgesel
bakım imkanı
• Su itici
• Kıymık oluşumunu azaltır
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Sert ağaç, ThermoWood®,
deckler ve bahçe mobilyaları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak
ağaçlarda 10-12 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.

Mustard

Hazelnut

Brown

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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Dış mekan ahşap ve bahçe mobilyalarının düzenli bakımı için
premium tik yağı

Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Ahşaba derinlemesine nüfuz
eder
• Besler ve canlandırır
• Kolay bakım
• Su itici
• Tuzlu suya dayanıklı
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Kullanıma hazır

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Kullanım Alanları:
• Dış mekan ahşap ve bahçe
mobilyaları
• Teknelerin deniz seviyesi
üzerindeki ahşap yüzeyleri
Uygulama Miktarı:
• 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak
ağaçlarda 10-12 m2, sert
ağaçlarda 15-18 m2 yüzey
yağlanır.
Ambalaj:
• 0,750 L.
• 2,5 L.
• 5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)

Deck ve Bahçe

HEMEL Teak Oil
®
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Deck ve Bahçe

HEMEL® Hybrid Oil
Dış mekan ahşap yüzeyler için şeffaf yeni nesil su bazlı yağ

Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal görünümünü
korur
• ThermoWood® ahşapların
rengini karartmaz
• Yüksek su iticilik
• Ahşabı derinlemesine besler
ve canlandırır
• Güneş ışınlarına (UV) dirençli
• Tek katta koruma
• Film tabakası oluşturmaz
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Deck zeminler
• Çitler
• Bahçe mobilyaları
• Pergolalar
• Cephe kaplamaları
• ThermoWood® ahşap yüzeyler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. yağ ile 1 katta yumuşak
ağaçlarda 10-12 m2, sert
ağaçlarda 15-18 m2 yüzey
yağlanır.
Ambalaj:
• 15 L.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Clear

Mustard

Natural

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler iroko üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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Dış mekan ahşap zeminler için kaymaz yarı şeffaf vernik

Fırça veya
rulo ile
uygulayın

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Yarı şeffaf
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Yüksek UV direnci
• Mikro tanecikler ile kaymaz
yüzey sağlar
• Su itici
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Deckler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 m2
yüzey boyanır
Ambalaj:
• 2,5 L.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Antique
Pine

Light

Teak

White

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Deck ve Bahçe

HEMEL Deck Stain
®
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İç Mekan

HEMEL® Kitchenware Oil
Ahşap mutfak gereçleri için doğal yağ

Bez ile
uygulayın

Sadece
iç mekanda
kullanın

LFGB standardına göre gıda
ile temasa uygunluğu test
edilmiş, onaylanmıştır.

Genel Özellikler:
• LFGB standardına göre gıda
ile temasa uygun
• VOC içermez
• Ahşabın doğal görünümünü
korur ve canlandırır
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

SOLVENT
FREE
%0 VOC

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Kullanım Alanları:
• Ahşap mutfak gereçleri
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile tek katta 30 m2 yüzey
yağlanır
Ambalaj:
• 175 ml.
• 1 L.
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HEMEL Hardwax Oil
®

İç Mekan

Doğal carnauba mumu ile yağların dengeli karışımından
oluşturulmuş tek komponentli bakım ve koruma ürünü

Fırça, bez
veya ped
makinesi

Sadece
iç mekanda
kullanın

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.
Clear

Genel Özellikler:
• Tek katta koruma
• Film tabakası oluşturmaz
• Ahşabın doğal güzelliğini
korur
• Aşınma ve çizilmeye karşı
dirençli
• Kat izi oluşturmaz
• Su itici
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Çevre dostu

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

English
Color

Kullanım Alanları:
• Masif veya lamine parke
zeminler
• Tüm iç mekan masif ve
kaplama ahşap yüzeyler
• Masif veya kaplama masa,
sandalye, mutfak tezgahları
ve mobilyalar
• Önceden yağlanmış iç mekan
ahşap yüzeyler ve mobilyalar
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile tek katta 30 m2 yüzey
yağlanır (ahşabın cinsine ve
uygulama metoduna göre
değişebilir)
Ambalaj:
• 500 ml.
• 2,5 L.
• 15 L. (Sipariş bazında üretilir)
Chocolate

Dark
Oak

Castle
Brown

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler meşe üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine
göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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İç Mekan

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

Fırça, bez
veya ped
makinesi

Sadece
iç mekanda
kullanın

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

SOLVENT
FREE

Genel Özellikler:
• Tek katta koruma
• Film tabakası oluşturmaz
• Ahşabın doğal güzelliğini
korur
• Aşınmaya ve çizilmeye karşı
dirençli
• Kat izi oluşturmaz
• Su itici
• Ağır metal ve kurşun içermez*
• Çevre dostu (%0 VOC)

%0 VOC

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

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

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:
• 1 L. ile tek katta 30 m2 yüzey
yağlanır (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

Super
White

Chalk
White

Light
Grey

Mahogany

English
Color

Natural

Clear

Blue
Grey

Chocolate

Dark
Oak

Castle
Brown

Black

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler meşe üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine
göre değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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®

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

Sadece
iç mekanda
kullanın

ratch Resis
Sc

nce
ta

EN

15

ie

d

Hig
h

Fırça veya rulo
ile uygulayın

1 8 6 C e r tif

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.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi bulunmaktadır.
Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici
kullanın.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

İç Mekan

HEMEL Ultramat
®

Evler için geliştirilmiş yüksek performanslı tek komponentli su
bazlı parke cilası

Sadece
iç mekanda
kullanın

Fırça veya rulo
ile uygulayın

nce
ta

ratch Resis
Sc

EN

15

ie

d

İç Mekan

HEMEL® Home

Hig
h
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1 8 6 C e r tif

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Yüksek yüzey sertliği
• 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.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.
Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici
kullanın.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
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Yoğun kullanılan alanlar için geliştirilmiş yüksek performanslı
çift komponentli su bazlı parke cilası

Sadece
iç mekanda
kullanın

ratch Resis
Sc

nce
ta

EN
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h

Fırça veya rulo
ile uygulayın

1 8 6 C e r tif

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Elastik
• Sert ve dayanıklı film tabakası
oluşturur
• Yüksek aşınma ve çizilme
direnci
• 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.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.
Parke zemini renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici
kullanın.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

İç Mekan

HEMEL Heavy Traffic
®

Solvent bazlı yeni nesil tek komponentli parke cilası

Sadece
iç mekanda
kullanın

Fırça veya rulo
ile uygulayın

nce
ta
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İç Mekan

HEMEL® SL 1C Wood Floor Finish

Hig
h
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1 8 6 C e r tif

Genel Özellikler:
• Yeni nesil tek bileşenli
formülasyon
• Ahşabın doğal görünümünü
korur
• Ağır solvent kokusu içermez
• Yüksek aşınma ve çizilme
direnci
• Ağır metal ve kurşun içermez
• Kullanıma hazır

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Yarı parlak ve parlak tipleri bulunmaktadır.

Kullanım Alanları:
• Masif veya lamine parke
zeminler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 3 katta 4-5 m2 ahşap
yüzey cilalanır.
Ambalaj:
• 5 L.
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Hickson Decor Aqua
Decorative Colorant
®

İç Mekan

Su bazlı yarı şeffaf ahşap renklendirici

Fırça, bez veya
daldırma ile
uygulayın

İÇ/DIŞ
MEKAN

‹ç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal görünümünü
korur
• Ahşap damarını öne çıkaran
derin ve canlı renkler
• Kokusuz
• Fırça/bez/daldırma ile
uygulama
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Tüm iç/dış mekan ahşapları
• 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

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Ambalaj:
• 2,5 L.

HD 2011

HD 2012

HD 2013

HD 2014

HD 2021

HD 2022

HD 2092

HD 2033

HD 2026

HD 2019

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, ürünün ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.
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İç Mekan

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

Fırça veya rulo
ile uygulayın

Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Renksiz
• Kokusuz
• Ahşabın doğal güzelliğini
korur ve sarartmaz
• 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)

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Ahşapları renklendirmek için Hickson Decor Aqua Decorative Colorant ahşap renklendirici kullanın.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

Tek komponentli su bazlı spor salonu parke cila sistemi

Sadece
iç mekanda
kullanın

esistan
dR
c
ki

e
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Fırça veya rulo
ile uygulayın

9 0 4 C e r tif

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Elastik
• Sınırsız renk seçenekli saha ve
çizgi boyası**
• Dolgu gücü yüksek astar ve
cila
• Parlak
• Yüksek aşınma ve çizilme
direnci
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Kullanıma hazır

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sınırsız renk
seçenekleri**

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Kullanım Alanları:
• Masif veya lamine spor sahası
parke zeminler
Uygulama Miktarı:
• Sport Primer: 1 L. ile 2 katta
6-7 m2 yüzey astarlanır
• Sport Colors: 1 L. ile 1 katta
10 m2 yüzey boyanır
• Sport Varnish: 1 L. ile 2 katta
6-7 m2 yüzey cilalanır
Ambalaj:
• Sport Primer: 10 L.
• Sport Colors: 2,5 L.
• Sport Varnish: 10 L.
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İç Mekan

HEMEL Spor Salonu Cila Sistemi
®

38
İç Mekan

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

Fırça veya
rulo ile
uygulayın

Sadece
iç mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Yüksek örtücülük
• Ahşabın dokusunu korur
• 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.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Polar
White

Deniz
Kabuğu

Krem

Sınırsız renk
seçenekleri*

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı
**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.

®

Fırça, rulo
veya püskürtme

Sadece
dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:
• Şeffaf, yüzeyin görünümünü
değiştirmez
• Film tabakası oluşturmaz
• Yüksek su iticilik özelliği ile
don tahribatına engel olur
• Yüzeyi; yağmura, kire, tuz,
kireç ve yosun oluşumuna
karşı korur
• Tozumayı önler
• Nefes alır
• Ağır metal ve kurşun
içermez*
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

*Bakınız: Sayfa 5, EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Standardı

HİZM
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Kullanım Alanları:
• Çimento, beton, kayrak
taşı
• Tuğla, briket, terrakota
• Cilasız, emici özellikteki
doğal ve yapay taşlar
• Tarihi eser restorasyonları
Uygulama Miktarı:
• 5-15 m2 yüzeyin cinsine
göre (tüm katlar dahil)
Ambalaj:
• 5 L.
• 15 L.
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Diğer Ürünler

Su bazlı şeffaf su itici taş emprenyesi

ÖM
ET

RÜ

HEMEL Aqua Stone
®

40
Yangın Geciktiriciler
Endüstriyel Emprenye

Yangın Geciktirici Sistemleri
Su ve solvent bazlı şeffaf veya örtücü sertifikalı yangın
geciktirici cila sistemleri

İngiliz (BS 476), İtalyan (UNI 9796), Avrupa ve TSE (EN
13501-1) standartlarına uygunluğu bağımsız akredite
kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış solvent ve
su bazlı yangın geciktirici cila sistemlerimiz hakkında
detaylı bilgi ve teknik danışmanlık almak için bölge
yöneticilerimiz veya 444 98 48 müşteri hizmetlerimiz ile
iletişime geçiniz.

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Su bazlı çevre dostu yeni nesil emprenye maddesi

Genel Özellikler:
• Vakum-basınç sistemi ile
emprenye tesislerinde
uygulanır
• BARamine™ teknolojisi*
• Bakır-azol bileşikli
• Metal aksamlarda korozyona
neden olmaz
• Kahverengi renk seçeneği
(Tanatone)
• Avrupa standartlarına uygun
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesi üstündeki
ahşaplar (RS3)
• Zemin seviyesindeki ahşaplar
(RS4)
Ambalaj:
• 720 Kg. IBC tank
• 1.200 Kg. IBC tank

Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürünün yeşil ve kahverengi renk seçenekleri bulunmaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

*BARamine™ teknolojisi emprenye çözeltisinin penetrasyonunu, performansını ve etkisini arttıran inovasyon ödüllü bir teknolojidir. Bakır toleransı bulunan Eg Butt ve Antrodia türü
mantarlara karşı ekstra koruma sağlar.

Endüstriyel Emprenye

Tanalith

™

Nerelerde Kullanılır?
Baz Tipi

Dış Cephe

HEMEL®
Timbercare Aqua
s. 6

Su

HEMEL®
Imersol Aqua
s. 7

Su

HICKSON DECOR®
Aqua Clear Primer
s. 8

Su

HICKSON DECOR®
Ultra Wood Stain
s. 9

Solvent

HICKSON DECOR® Ultra
Aqua Wood Stain
s. 10

Su

HICKSON DECOR®
Universal Primer
s. 11

Su

HICKSON DECOR®
Breather Paint
s. 12

Solvent

HICKSON DECOR®
Aqua Breather Paint
s. 13

Su

HICKSON DECOR® Aqua
Decorative Colorant
s. 15

Su

HEMEL® Varnish for
Exterior
s. 16

Su

Hickson Decor® Aqua
Endüstriyel- Son Kat Cila
s. 17

Su

Cephe
Kaplamaları,
Doğrama,
Kapı, Panjur,
Pergola, Balkon
Korkulukları

Panel
Kapılar

Dış Cephe
Bahçe
Ahşap Zemin
Mobilyaları
(Deck)

İç Mekan
Dekoratif
Ahşap
Elemanlar

Mobilya

a

Nasıl Kullanılır?
Parke

Mutfak
ve banyo
tezgahları

Ahşap
mutfak
gereçleri

Uygulama

Kat Sayısı

Örtücülük
1 Katta (m2/L.)

İlave
Notlar

Fırça

1

4-5 m2

Fırça ile yüzey
tamamen
ıslatılmalıdır.

Daldırma

-

1 m3 için en az
15 L.

Fırça,
daldırma,
duşlama,
rulo, tabanca
veya bez

1

12-14 m

Fırça

2

12-14 m2

Yarı şeffaf
17 rengi mevcuttur.

Fırça

2

12-14 m2

Yarı şeffaf
17 rengi mevcuttur.

Fırça

1

10 m

Su ve solvent
bazlı Hickson Decor®
Breather Paint altına
astar olarak atılır.

Fırça

2

10 m2

İstenen her renk NCS ve RAL renk
kartelaları kullanılarak özel sipariş
bazında üretilir.

Fırça

2

10 m2

İstenen her renk NCS ve RAL renk
kartelaları kullanılarak özel sipariş
bazında üretilir.

Fırça,
daldırma
veya bez

1

10-12 m2

Kullanılmadan önce iyice
karıştırılmalıdır.
10 rengi mevcuttur.

Fırça

2

6-8 m2

Fırça veya
boya
tabancası

1

6-8 m2

2

2

Su ve solvent
bazlı Hickson Decor®
Ultra Wood Stain altına
astar olarak atılır.

Nerelerde Kullanılır?
Baz Tipi

Dış Cephe

Hickson Decor® Aqua
Endüstriyel- Örtücü Astar
(BA Serisi)
s. 18

Cephe
Kaplamaları,
Doğrama,
Kapı, Panjur,
Pergola, Balkon
Korkulukları

Su

Hickson Decor® Aqua
Endüstriyel-Son Kat Örtücü
Boya (PA Serisi)

Su

s. 19

Deck ve Bahçe
İç Mekan

HEMEL®
Hybrid Oil
s. 20

Su

HEMEL®
Paint Stripper
s. 21

Solvent

HEMEL®
Deck Restorer
s. 22

Su

HEMEL®
Deck Oil
s. 23

Yağ

HEMEL®
Exotic Oil
s. 24

Yağ

HEMEL®
Teak Oil
s. 25

Yağ

HEMEL®
Hybrid Oil
s. 26

Su

HEMEL®
Deck Stain
s. 27

Su

HEMEL®
Kitchenware Oil
s. 28

Yağ

*Doğrama kapı ve panjurlar için uygun değildir.

(*)

(*)

Panel
Kapılar

Dış Cephe
Bahçe
Ahşap Zemin
Mobilyaları
(Deck)

İç Mekan
Dekoratif
Ahşap
Elemanlar

Mobilya

Nasıl Kullanılır?
Parke

Mutfak
ve banyo
tezgahları

Ahşap
mutfak
gereçleri

Uygulama

Kat Sayısı

Örtücülük
1 Katta (m2/L.)

İlave
Notlar

Tabanca

1

10 m

Hickson Decor®
PA Serisi altına
astar olarak atılır.

Tabanca

1

10 m2

İstenen her renk NCS ve RAL renk
kartelaları kullanılarak özel sipariş
bazında üretilir.

Fırça veya
rulo ve bez

1

10-18 m2

Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi
mevcuttur.

Fırça,
rulo veya
airless boya
tabancası

1

1-3 m2

Toluen, NMP, kostik, asit
benzeri zararlı bileşikler ve ağır
koku içermez.

Boyasız ve
verniksiz
ahşaba orta
sert fırça ile
uygulanır.

-

8-10 m2

15 dk. bekledikten sonra su ile
fırçalanarak yıkanır.

Fırça veya
rulo

1

10-18 m2

Yarı şeffaf
6 rengi mevcuttur.

Fırça, rulo,
daldırma
veya bez

1-2

10-18 m2

Yarı şeffaf
4 rengi mevcuttur.

Fırça veya
rulo ve bez

1

10-18 m2

Sezonluk
bakım sağlar.

Fırça veya
rulo ve bez

1

10-18 m2

Şeffaf ve 2 yarı şeffaf rengi
mevcuttur.

Fırça veya
rulo

1

12-14 m2

Yarı şeffaf 3, örtücü 1 rengi
mevcuttur.

Bez

1

30 m2

LFGB standardına göre gıda
ile temasa uygunluğu test
edilmiş, onaylanmıştır.

2

Nerelerde Kullanılır?
Baz Tipi

İç Mekan

HEMEL®
Hardwax Oil
s. 29

Yağ

HEMEL®
Wood Oil 2C
s. 30

Yağ

HEMEL®
Ultramat®
s. 31

Su

HEMEL®
Home
s. 32

Su

HEMEL®
Heavy Traffic
s. 33

Su

HEMEL®
SL 1C Wood Floor Finish
s. 34

Solvent

HICKSON DECOR® Aqua
Decorative Colorant
s. 35

Su

HEMEL®
Varnish for Interior
s. 36

Su

HEMEL®
Panel Door Paint
s. 38

Su

Cephe
Kaplamaları,
Doğrama,
Kapı, Panjur,
Pergola, Balkon
Korkulukları

Panel
Kapılar

Dış Cephe
Bahçe
Ahşap Zemin
Mobilyaları
(Deck)

İç Mekan
Dekoratif
Ahşap
Elemanlar

Mobilya

a

Nasıl Kullanılır?
Parke

Mutfak
ve banyo
tezgahları

Ahşap
mutfak
gereçleri

Uygulama

Kat Sayısı

Örtücülük
1 Katta (m2/L.)

İlave
Notlar

Fırça, bez
veya ped
makinesi

1

30 m2

Tüm iç mekan masif ve kaplama
ahşap yüzeylerde kullanılabilir. 6
rengi mevcuttur.

Fırça, bez
veya ped
makinesi

1

30 m2

Tüm iç mekan masif ve kaplama
ahşap yüzeylerde kullanılabilir. 12
rengi mevcuttur.

Fırça veya
rulo

3

12-15 m2

Üzerine 24 saat
sonra basılabilir.

Fırça veya
rulo

3

12-15 m2

Üzerine 24 saat
sonra basılabilir.

Fırça veya
rulo

3

12-15 m2

Üzerine 24 saat
sonra basılabilir.

Fırça veya
rulo

3

12-15 m2

Üzerine 24 saat
sonra basılabilir.

Fırça,
daldırma
veya bez

1

10-12 m2

Kullanılmadan önce
iyice karıştırılmalıdır.
10 rengi mevcuttur.

Fırça veya
rulo

2

14-16 m2

Bu ürün iç mekan
masif kapılar ve
lambriler için de uygundur.

Fırça veya
rulo

2

8-10 m2

İstenen her renk NCS ve RAL renk
kartelaları kullanılarak özel sipariş
bazında üretilir.

HEMEL ürünleri ile hızlı ve kolay bakım
Dış cephe ahşapların bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara
veya HEMEL Paint Stripper Boya Sökücü
kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen
arındırılır.
• Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz
ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun
hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile
emprenye edilmesi tavsiye edilir.*
• Hickson Decor markalı ürünlerinden biri veya
HEMEL Hybrid Oil uygulanır.*

Dış cephe ThermoWood® ahşapların
bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara
veya HEMEL Paint Stripper Boya Sökücü
kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen
arındırılır ve Hickson Decor Aqua Clear Primer
uygulanır.*
• Hickson Decor markalı ürünlerinden biri veya
HEMEL Hybrid Oil uygulanır.*

Deck bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara
kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen
arındırılır.
• Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan
ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer
kullanılır.*
• Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz
ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun
hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile
emprenye edilmesi tavsiye edilir.*

• Ahşapların yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk
bakım için HEMEL Exotic Oil**, HEMEL Hybrid Oil
HEMEL Teak Oil uygulanır.*

İç mekan ahşapların bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara
kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen
arındırılır.
• Hickson Decor Aqua Decorative Colorant, HEMEL
Varnish for Interior, HEMEL Ultramat, HEMEL
Home, HEMEL Heavy Traffic, HEMEL Wood Oil 2C
veya HEMEL Hardwax Oil uygulanır.*

Parke bakımı:
• Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski ciladan
tamamen arındırılır.
• HEMEL Wood Oil 2C, HEMEL Hardwax Oil, HEMEL
Ultramat, HEMEL Home, HEMEL Heavy Traffic
veya HEMEL SL 1C Wood Finish uygulanarak
bakım tamamlanır.*

Panel kapı bakımı:
• Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine
yoklama zımparası yapılarak yüzey toz ve kirden
arındırılır.
• Kapı yüzeyine HEMEL Panel Door Paint sürülür.*

Mutfak tezgahları bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara
kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen
arındırılır. Daha önce HEMEL Wood Oil 2C
veya HEMEL Hardwax Oil kullanılmış ise sadece
yoklama zımparası yapılması yeterlidir.
• HEMEL Wood Oil 2C veya HEMEL Hardwax Oil
uygulanarak bakım tamamlanır.*

• Uzun süreli etkin koruma ve renkli uygulamalar
için HEMEL Deck Oil uygulanır. Ahşapların
yüzeyini canlandırma amaçlı sezonluk bakım için
ise HEMEL Exotic Oil** veya HEMEL Hybrid Oil
uygulanır.*

Ahşap mutfak gereçleri bakımı:

Bahçe mobilyaları bakımı:

• Ahşabın tüm yüzeylerine tiftiksiz bir bez veya
kağıt havlu ile bolca HEMEL Kitchenware
uygulayın.

• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey zımpara
kullanılarak boya ve vernik kalıntısından tamamen
arındırılır.
• Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan
ahşapların temizliğinde HEMEL Deck Restorer
kullanılır.*

• Ahşap yüzeyini ılık su ile iyice temizleyerek
kurulayın ve yüzeyde herhangi bir kir veya yağ
kalmadığından emin olun. Temizledikten sonra,
ahşabı en az 8 saat kurumaya bırakın.

• Ahşap tarafından emilmesi için yağı 30 dakika
boyunca yüzeyde bırakın, ardından kuruluk hissi
elde edene kadar yüzeydeki tüm yağı tiftiksiz bir
bez ile alın.*

• Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya emprenyesiz
ahşapların çürümeye karşı korunarak uzun
hizmet ömrü kazanması için, Timbercare Aqua ile
emprenye edilmesi tavsiye edilir.*
*Uygulama detayları için ürünlerin Teknik Bilgi Formlarını okuyun.
**HEMEL Exotic Oil, özel olarak sert ağaç ve ThermoWood® için geliştirilmiştir.

HEMEL®, Ultramat® ve Aqua Stone® Hemel Boya ve Kimya San. A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
ThermoWood®, ThermoWood Association’ın tescilli markasıdır.
HEMEL BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.
İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR
Mersis No: 0461 0031 9770 0019
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