
Rev.No: 00

Publish Date : 05.09.2018

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru 
yerde dondan, direkt güneş ışığından 
korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın 
kapağını kullanımdan hemen sonra 
hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ
15 Litre, 
2.5 Litre

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı 
olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m2 

alana uygulama yapılabilir. Kullanılan 
ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygula-
ma şekline bağlı olarak renk ve sar-
fiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune çalışması ya-
pılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
Sert kuruması: 8-10 saat
Üzerine gelecek Solvent bazlı boya ve 
vernik uygulaması; 24 saat sonra. Su bazlı 
boya ve vernik uygulaması; 48 saat sonra 
yapılmalıdır ve beklenmelidir.
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sı-
caklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.

ÖZELLİKLERİ
Ahşabı zedeleyen ve ahşabın ren-
gini değiştiren mantarlara karşı 
yüzeyde mükemmel koruyuculuk 
sağlar. Ahşabın mukavemetini ar-
tırdığı gibi, üzerine gelecek olan 
renkli ahşap koruyucu, vernik veya 
boya için çok iyi aderans yüzeyi 
oluşturur. Kısa kuruma zaman-
lı, nem ayarlayıcı ve mükemmel 
işlenebilme yeteneğine sahiptir. 
Uygulanan malzemenin ömrünü 
uzatır.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Tüm atmosfer olaylarına açık olan 
veya yoğun bir şekilde neme ma-
ruz kalan ahşapların emprenyesin-
de kullanılır. Ahşap evler, pencere, 
balkon, dış kapı, ahşap çit ve elekt-
rik direkleri, lambri, nemli bodrum-
ların ahşapları ve benzeri yerlerde 
güvenle kullanılır. Arı kovanları ve 
saunadaki ahşap yüzeyler ile am-
balajsız gıda malzemelerinin ba-
rındırıldığı ahşaplarda kullanılma-
malıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek 
miktarda doğal yağ içeren teak, 
iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine 
uygulanmamalıdır.

UYGULAMA 
Uygulama yapılacak ahşap yüzey-
lerdeki reçine, zımpara tozu, eski 
boya kalıntıları temizlenmelidir. 
Kullanmadan önce ürün mutlaka 
karıştırılmalıdır. Uygulama yapıla-
cak ahşabın nem oranı %15’i geç-
memelidir. Gerçek koruma için iki 
kat halinde uygulayınız. İkinci kat 
uygulama en erken 4 saat sonra, 
en geç 4 haftadan önce yapılma-
lıdır (23°C ve %50 HR'li ortamda). 
Masif ahşaplarda, özellikle imalat 
aşamasında daldırma yöntemi 
önerilir.
Uygulama ve ürün kuruma süresi 
boyunca ortam ve yüzey sıcaklı-
ğının +5°C ile +30°C arasında ol-
masına dikkat edilmelidir, yüzeyler 
dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve 
daldırma metodu ile uygulanabilir. 
Kullanılan gereçler, uygulamadan 
hemen sonra Filli Boya Sentetik 
Tiner ile temizlenmelidir.
Detaylı uygulama, sağlık-güven-
lik-taşıma riskleri ve önlemleri ile 
ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve 
TDS formlarına www.filliboya.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 
26568 no.lu İnşaat Genel Teknik 
Şartnamesine uygun yapılan alt 
yapı yüzeylerinde uygulanması 
gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI
36ºC

Modifiye alkid reçine esaslı, film oluşturmayan, ahşabı 
yüzeyde mantarlara karşı koruyan, U.V. ışınlarına dayanıklı 
emprenye malzemesidir.

CapaWood® Ahşap Emprenye
Holzimprägniergrund

Poz No:
Y.25.001/01, Y.25.001/02, Y.25.001/04, Y.25.001/05
Rayiç No:
04.555/11
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