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Vernikli Ahşap Koruyucu 
 
Alkid reçine esaslı, şeffaf, yüksek penetrasyon gücüne sahip, mantarlaşma, 
haşere ve atmosferik etkenlere karşı dirençli, renkli vernikli ahşap 
koruyucudur.  
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

İç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerde, kapı ve pencere çerçevelerinde, 
pergole, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları, doğal görünümün korunması 
istenen mobilya elemanlarında ve ağaç işlerinde kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Ahşaba zarar veren haşere ve mantarlaşmaya karşı koruyucu özelliktedir. 
• Ahşabın nefes almasını sağlayarak uzun yıllar kullanılmasını sağlar. 
• Astar ve vernik gerektirmediği için kullanımı kolay ve ekonomiktir. 
• Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır. 
• Kısa sürede kurur, nem ayarlayıcı özelliktedir. 
• Özel formülasyonu sayesinde ahşabın kendine özgü damarlı ve doğal görünümünü kapatmadan ahşaba 
dekoratif görünüm ve hayat verir. 
 

Uygulama 
 

Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi 
kirlilikler giderilmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile 2 veya 3 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arasında 24 saat 
bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

İlk kat verniğin, ahşap gözeneklerine iyice nüfuz etmesi için Bianca Sentetik Tiner ile % 25 - 30 oranında 
inceltilerek uygulanmalıdır. 2. ve 3. kat uygulamaları inceltilmeden yapılmalıdır.  
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Dokunma Kuruması: 2 - 3 saat 
Toz Tutmama: 3 - 4 saat       
Sertleşme: 24 saat . 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 15 m² alan tek kat boyanır.  
 

Parama Noktası 
 

38ºC  
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 / 15,00 lt 
  

Zararlılık Sınıflandırması 
 

• Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar. 
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
 
 
 
 



  
 
       ÜRÜN BİLGİ FORMU 
      Doküman No: TDS.SL.037 
     Revizyon Tarihi / No: 01.10.2018 / 00 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 
 

Önlem İfadeleri 
 

-Tedbir 
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun. 
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. 
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. 
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın. 
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
-Müdahale 
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / hekimi 
arayın.  
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P331: Kusturmayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın.  
-Depolama 
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. 
P405: Kilit altında saklayın. 
-Bertaraf 
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Uyarı Kelimesi 
 

Tehlike 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

 
 


