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Fındık

Ahşabı koruyan, 
renklendiren, 
canlandıran 

su bazlı vernik

Not: Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına 
özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın cinsine göre farklılık 
gösterebilir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

İpuçları:
• Şeffaf verniğin UV direnci 

olmadığından dış cephede 
kullanımı önerilmemektedir.

• Kat izlerinden kaçınmak 
için; ahşabın lifleri 
boyunca, küçük alanlar 
şeklinde uygulama yapın 
ve ahşapların kesim 
kısımlarında uygulamayı 
bitirin. Ayrıca her zaman en 
son uygulanan boyanmamış 
bölgeye doğru fırçalayın 
ve daha sonra tekrar 
boyalı yüzeye geri gelerek 
boyanın fazlasını yedirin.

• Homojen bir görünüm elde 
edebilmek için ahşaptaki 
damarların yönünde 
uygulama yapın.

• Boyamaya her zaman 
ahşabın en üst noktasından 
başlayın.

• Cam, menteşe, kilit, kapı 
kolu ve diğer aksesuarların 
boyanmaması için 
uygulamaya başlamadan 
önce maskeleme bandı ile 
bu bölümleri kapatın.

• İyi bir koruma için 
ahşabın tüm yüzeyinin 
boyandığından emin olun. 
Kafa kısımlarına, kapıların 
üst ve alt kenarlarına ve 
pencere pervazlarının 
altına uygulama yapmayı 
unutmayın.

• Uygulama yapacağınız 
ahşapların kenar 
ve köşelerinin pahlı 
(yuvarlatılmış) olmasına 
dikkat edin. Bu keskin 
köşelere yeteri miktarda 
ürün süremeyeceğinizden 
yeterli korumayı da 
sağlayamazsınız.
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Boyanın performansı bakım 
işleminin düzenli olarak 
yapılmasıyla artar. İdeal 
bir koruma sağlamak için 
her 2 yılda bir dış cephe 
ahşaplarınızı kontrol edin 
ve gerekli ise bakımını 
gerçekleştirin.

Genel Özellikler:
• Su itici
• Güneş ışınları ve dış 

mekan koşullarına 
dayanıklı

• Şeffaf, beyaz ve 7 yarı 
şeffaf renk seçeneği

• Kurşunsuz
• Çevre dostu
• Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:
• Zemin ve mobilya 

dışındaki tüm iç ve dış 
mekan ahşap yüzeyler 

• Kapı ve pencere 
doğramaları

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

Ambalaj Boyutları: 
• 0,750 L., 2,5 L.

Ahşabın Hazırlanması:
• Yüzeyi iyice temizleyin.
• Hasar görmüş veya 

çürümüş ahşapları tamir 
edin veya değiştirin.

• Yüzeyi, 80 veya 120 
numaralı zımpara ile 
zımparalayın.

• Nemli bir bez ile oluşan 
tozu temizleyin ve 
yüzeydeki nem kuruyana 
kadar bekleyin.

• Çam ve benzeri 
yumuşak dokulu veya 
emprenyesiz ahşapları, 
çürümeye karşı korumak 
için, ürünü uygulamadan 
önce emprenye etmenizi 
tavsiye ederiz.

Ürünün Uygulanması:
• Kullanıma hazırdır, 
 inceltme 

gerektirmemektedir. 
Çok sıcak havalarda 
gerektiğinde içme 
suyu ile %10’a kadar 
inceltilebilir.

• Kullanmadan önce ürünü 
iyice karıştırın, renk 
bütünlüğü sağlamak 
için bu işlemi uygulama 
süresince tekrar edin.

• Ürünü fırça ile 2 kat 
uygulayın ve katlar 
arasında 16 saat 
bekleyin.

• 1. kat kuruduktan sonra 
yüzeye 180 veya 220 
numaralı zımpara kağıdı 
ile yoklama zımparası 
yapın.

• 2. katın uygulaması 
tamamlandıktan sonra 
tam kuruma için 16 saat 
bekleyin.

• Daha detaylı uygulama 
bilgileri için ambalajın 
etiketini ve ürünün 
Teknik Bilgi Formu’nu 
okuyun.

Su bazlı ahşap verniği
Prime

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


