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TEKNOMARİN POLYURETHANE VARNİSH      Katalog No : 8000 - 120  
 
Bu ürün, iki bileşenli, poliüretan esaslı, şeffaf, yüksek parlaklıkta bir verniktir. Korozyon yapıcı hava 
koşullarına, sanayi ve deniz ortamlarına ve ayrıca aşınmaya karşı çok dirençlidir. Ahşap yüzeylerde iç 
ve dış uygulamalar için önerilmektedir. 
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde (%)    : 38 
Yoğunluk (gr./cm3)    : 1,05 
Renk       : Şeffaf 
Parlaklık       :  Parlak 
Kuru film kalınlığı (µ)               :  20  
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)                       :  19 (20 µ) – 12 (30 µ) 
Uygulama aralığı (ºC)                :  + 5  ∼ + 35 
Kuruma zamanı (20 ºC)      

İlk kuruma (saat)   : 2-3 saat 
Kuruma (saat)   : 4-6 saat  

Servise hazır hale gelme (saat)     : 8 saat 
Kat sayısı      :  6 – 12 
Tiner                                                  :  % 15-20 Teknomarin Polyurethane  Boya Tineri 

(8001-8002) 
Uygulama şekli  :  Sprey (önerilir), fırça, rulo. Fırça uygulamalarında 

8004 fırça tineri kullanılır.(%5-10)  
Spray Ekipmanları      
(Conventional)       

Meme Çapı    : 1 – 1,2 mm   
Meme Basıncı   : 2 - 3 atm 

Yüzey hazırlama                               : Eski vernik soyulur, yüzey zımparalanır ve tozu yok 
etmek için cleaning agent ile silinir. Teknodur 
Polyurethane Primer ile astarlanır. Üzerine 
Teknowood Clear Sealer dolgu verniği 3-4 kat 
uygulanır. Zımparalandıktan sonra spray uygulaması 
da minimum 6 kat önerilir. Katlar arası 400-600 kum 
zımpara ile zımparalanır.   

Karışım oranı (ağırlıkça) (%)              :  3 A / 1 B 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 ºC) (saat) :  3  
Güvenlik önlemleri                                  : Tutuşabilir. Cilde temas ile duyarlılığın artması 

mümkündür. Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve 
akan sularda zararlı tesirleri olabilir. Buharlar uyku 
basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir. Kilitli olarak ve 
çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu 
sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. 
Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve 
ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Yalnız iyi 
havalandırılan kesimlerde kullanınız. Buharlar uyku 
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basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir. Gaz/ Duman/ 
Buhar/ Aerosol teneffüs etmeyiniz. Gözlerle ve ciltle 
temastan kaçınınız. Uygun koruyucu eldiven 
kullanınız. Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı 
özel atık deposuna teslim ediniz.  


