
CapaWood® Yat Vernik Yachtlack 

Alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey oluşturan bir yat verniktir 

İNCELTME 

Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Filli Boya Sentetik Tiner ile 

incelterek iki ya da üç kat uygulayınız. Püskürtme tabancasıyla uygulamada, Filli Boya Sentetik Tiner 

ile %10-15 oranında inceltilerek uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde 

kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır 

KURUMA SÜRESİ 

Dokunma kuruması: 4-6 saat Katlar arası bekleme süresi: 12-24 saat Sert kuruması: 24 saat Not: Daha 

yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir 

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, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına 

ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 

numune çalışması yapılmalıdır. 

DEPOLAMA  

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. 

Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız 

AMBALAJ                                                                                                                                                

12 Kg, 2.5 Litre, 0.75 Litre 

ÖZELLİKLERİ 

 Yapısındaki U.V. absorpları sayesinde ahşabı uzun süre korur. Sararmaya karşı dirençlidir. Ahşabın 

rengini şeffaf yapısından dolayı değiştirmez. Doğal görünümünü atmosfer koşullarına, neme ve suya 

karşı koruyan, mükemmel yapışan iç ve dış cephe verniğidir. Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve 

işçilikten tasarruf sağlar. 

UYGULANACAK YÜZEYLER 

CapaWood® Yat Vernik (Yachtlack) deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların her türlü ahşap 

iç ve dış yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu olarak ahşabın doğal görünümünü bozmadan 

kullanılabilecek yüksek U.V. dayanımlı parlak verniktir. 

UYGULAMA  

CapaWood® Yat Vernik (Yachtlack) uygulanacak ahşap yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan 

arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntıları temizlenmelidir. Yeni verniklenecek ahşap yüzeyler, 

CapaWood® Ahşap Emprenye (Holzimprägniergrund) ile koruma altına alınmalıdır. Ahşaba renk 



verilmek istenirse, CapaWood® Wood Color (Dekoratif Ahşap Renklendirici) renkleri ile 

renklendirilmelidir. CapaWood® Yat Vernik (Yachtlack), katlar arasında zımpara yapılarak, birer gün 

ara ile 2-3 kat uygulanması önerilir. Ahşabın daha uzun ömürlü olması için emprenye edilip 

uygulamaya başlanması önerilir. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. 

Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15’i geçmemelidir. Uygulama ve ürün kuruma süresi 

boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına 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-güvenlik-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. Detaylı uygulama, 

sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına 

www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

PARLAMA NOKTASI 36°C Alkid reçine kombinasyon esaslı, yüksek parlaklıkta mükemmel üst yüzey 

oluşturan bir yat verniktir. CapaWood® Yat Vernik Yachtlack 
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