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Esterno UV - Dış Cephe Ahşap Verniği 
 

Dekoratif, dış cephe ahşaplar için ön korumalı (emprenyeli) solvent bazlı, 

ipeksi matlığa sahip özel ahşap verniği. 
 

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. 

• Konstrüktif ahşap koruma yöntemleri çürüme oluşum riskini azaltır. 

• Daha yüksek katı madde içeriği sayesinde yaban arıları tarafından kemirilmesini önler. 

• Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır. 

• Kısa sürede kurur, Nem ayarlayıcı özelliktedir. 

• Derinlemesine nüfus eder. 

• Kabuklanmaz, dökülmez. 

• Zımpara yapmadan uygulanabilme. 

• Mükemmel işler. 

• Ahşaba dekoratif görünüm sağlar. 

• 3’ü 1 arada: Ön koruma (emprenye), astar ve son kat olarak kullanılabilir. 
 

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) 
 

Kullanıma hazırdır. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Sert Kuruması: 12 saat 
İkinci Kat Uygulama: 24 saat  

 

Boyanabilen Alan 
 

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

Parlama Noktası 
 

36ºC  
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.  
 

Ambalaj  
 

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

Zararlılık Sınıflandırması 
 

• Alev. Sıvı 3, H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  

• Akut Tok. 4: H332 - Solunması halinde zararlıdır. 

• Asp. Tok.1: H304 - Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.  

• BHOT Tekrar.Mrz. 1: H372 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar  
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• Kans. 1B: H350 - Kansere yol açabilir  

• Muta. 1B: H340 - Genetik hasara yol açabilir 
 

Önlem İfadeleri 
 

- Tedbir 

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.  

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.  

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.  

- Müdahale 

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / 

çıkartın. Cildinizi su / duş ile durulayın.  

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için 

rahat bir pozisyonda tutun.  

P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın.  

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürmek için ABC Yangın söndürme cihazı kullanınız. 

- 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 

 

 
 


