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TEKNO YACHT VARNİSH                               Katalog No : 6000 - 116  
 
Bu ürün, içte ve dışta kullanmak için, tek bileşenli, şeffaf, modifiye edilmiş alkildi bir verniktir. Mükemmel 
bir parlaklık sağlar ve deniz ortamına dirençlidir. Bu ürün, görünen ağaç yüzeyler üzerindeki 
uygulamalar için özellikle önerilmektedir. Sürekli olarak suyun içinde kalan yüzeyler için uygun değildir.  
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
 
Hacimce katı madde (%)    :  47 
Yoğunluk (gr/cm3)     :  0,9 ∼ 1,0 
Renk       :  Şeffaf 
Parlaklık       :  Parlak – yarı mat - mat 
Parlama noktası (ºC)    :  35 
Viskozite (Ku) (25 ºC)    :  70 ∼ 75 
Bağlayıcı       :  Üretan-alkid  
Yaş film kalınlığı (µ)    :  50 ∼ 60 
Kuru film kalınlığı (µ)    :  30  
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)  :  16 ∼ 18  
Pratik kaplama kapasitesi (m2/lt)                        :  11 
Isı direnci (ºC)      :  120 
Uygulama aralığı (ºC)     :  + 5  ∼ + 35 
Kuruma zamanı (20 ºC) 

İlk kuruma (saat)   :  1  
Kuruma (saat)    :  2 ∼ 4  

Sert kuruma (saat)     :  24 ∼ 36 
İkinci kat uygulama (20 ºC)(saat)   :  min. 24  
Kat sayısı       :  4 ∼ 12 
Tiner       :  Teknomarin Sentetik Boya Tineri (6001). 

      Birinci kat : % 40 ∼ 50. Son kat : inceltilmez. 
Bağıl nem (%)     :  85 
Uygulama şekli      :  Fırça, rulo, sprey 
Yüzey hazırlama                               :Eski ağaç : Yüzeyler soyulur, zımparalanır ve 

temizlenir. Ağaç çok kuru ise Teknodur Polyurethane 
Primer (1000-500) nüfuz ettirilmelidir. Yeni ağaç : 
Yüzeyler zımparalanır ve tozun yok edilmesi için 
silinir. Bir kat Teknodur Polyurethane Primer (1000-
500) ile astarlanır. Bu ürün hiçbir zaman yaş ağacın 
üzerine uygulanmamalıdır. 

Güvenlik önlemleri                                 : Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal 
edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Tutuşabilir. 
Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan 
önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve 
çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. 
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Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu 
sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. 
Havalandırmanın yetersiz olduğu hallerde nefes 
koruyucu alet takınız. Kaza ya da fenalık halinde 
derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi 
gösteriniz) 

 
 

 


