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Tek komponentli modifiye üretan alkid esaslı parlak parke 
verniğidir (sentetik cam cila).

CapaWood® Parke Verniği
Parkettlack

AMBALAJ
12 Kg,
2.5 Litre,
0.75 Litre

DEPOLAMA
Açılmamış ambala-
jında, serin ve kuru 
yerde dondan, direkt 
güneş ışığından ko-
runarak saklanabilir. 
Ambalajın kapağını 
kullanımdan hemen 
sonra hava almaya-
cak şekilde kapatınız.

Havasız (Airless) 
Püskürtmede
Basınç: 120-140 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.010”
İnceltme:  %10-15

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı 
olarak tek katta 1 Litre ile 14-16 m2 
alana uygulama yapılabilir (30 
mikron kuru film kalınlığında). 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüze-
yin durumuna, uygulanacak kat 
sayısına ve uygulama şekline bağ-
lı olarak renk ve sarfiyat değişikliği 
olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat
Sert kuruması: 24 saat. 24 saat sonra 
yürünebilir. Maksimum 4 günde fi-
ziksel ve kimyasal dayanıklılık kazanır
Not: Daha yüksek bağıl nem ve 
düşük sıcaklıkta kuruma süreleri 
uzayabilir.

İNCELTME
Filli Boya Sentetik Tiner ile ilk 
kat uygulamalarında %25 
oranında inceltilmesi, ikinci ve 
gerekirse üçüncü kat uygula-
malarında ise %10-15 oranın-
da inceltilmesi tavsiye edilir. 
Farklı marka tinerlerle yapıla-
cak inceltmelerde yüzeyde 
kabarma, büzüşme, çatlama 
ve kuruma problemleri oluşa-
bileceği unutulmamalıdır.

ÖZELLİKLERİ
Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahip-
tir. Uygulandığı iç cephe ahşap 
yüzeylerin doğallığını bozmaz ve 
renk değişikliği yaratmaz. Şeffaf 
renktedir. Sararmaya karşı dirençli 
olup, sert bir film oluşturur. Ev-
lerde kullanılan sıvı temizlik mal-
zemelerine dayanıklıdır. Fırça izi 
oluşturmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Mukavemet gerektiren iç cephe 
ahşap döşeme, merdiven ve parke 
yüzeylerde güvenle kullanabilece-
ğiniz bir cam ciladır.

UYGULAMA 
CapaWood® Parke Verniği (Par-
kettlack) uygulanacak yüzeyler 
her türlü kirlilikten arındırılmış ve 
yeterli kurulukta olmalıdır. Uygu-
lama yapılacak ahşabın nem oranı 
%15’i geçmemelidir. Uygulama 
yapılacak ham yüzeye ilk olarak 
CapaWood® Parke Dolgu Verniği 
(Nc Füller Grundlasur) uygulaması 
yapılmalıdır. Uygulama yapılacak 
yüzey daha önceden verniklenmiş 
ise sistre ile yüzey temizlenerek 
CapaWood® Parke Dolgu Verniği 
(Nc Füller Grundlasur) uygulanır. 
Elde edilen pürüzsüz yüzey üzeri-
ne iki veya gerekirse üç kat halinde 
Caparol CapaWood® Parke Verniği 
(Parkettlack) uygulanır. Katlar ara-
sında en az 12 saat beklenmelidir. 
Uygulama bitiminden en az 24 
saat sonra üzerinde yürünebilir. 
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 püskürtme 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.
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