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KIVA Mobilya Cilası- Yarı Parlak

iva Furniture Lacquer, semi-gloss

escription

roduct features

ecommended
ses

ECHNICAL DATA

TÜRÜ
Su bazlı kokusuz, sararmaz akrilik reçineli iç mekan mobilya verniği.

UYGUNLUK
İç Mekan ahşap yüzeyler için uygundur. Kiva mobilya verniği renklendirilmiş ahşap yüzeylerin
korunması içinde kullanılabilinir. Zeminde kullanıma uygun değildir.

KULLANIM ALANLARI
Masa, sandalye, kitaplık, ahşap panel duvar ve tavan kaplamaları, kapı, oyuncak vb.

TEKNİK DATA
8

Parlaklık

14

Yarı parlak

Yapı ürünleri emisyon sınıfı M1
Kaplama gücü

8 – 14 m2 /lt (tek kat)

Teneke boyutu

0.225 lt, 0.9 lt, 2.7 lt, 9 lt

İnceltici

Su
(Gerekli ise %5)

Kuruma süresi
(23°C ve %50 nemli ortamda)
İki kat arası kuruma süresi kullanım detaylarında açıklanmıştır. Ortalama 2-3 saat sonra
önceki kat üstüne uygulama yapılabilinir. Uygulamadan sonraki 1 ay süresince koruma
altında tutunuz.
Yıkama karşı korunum

Tüm genel temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
(DIN 53778)

Kimyasal dayanımı

İyi (ISO 2812-1). Solvent içermeyen temizlik ürünlerine karşı
dayanımı yüksek. Çay, kahve gibi sıcak dökülmelerde yüzey
ıslak bez ile temizlenmelidir.

Yüzeysel kaplama dayanımı İyi
Katı madde oranı

Ortalama %32

TIKKURILA OY
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Yoğunluk

1.0 kg/ lt, ISO 2811.

Depolama

Soğuk ve dondan koruyunuz.

Ürün kodu

85374/5_6404

UYGULAMA DETAYLARI
Uygulama Koşulları
Uygulama yapılacak yüzey kuru, yağdan, parlatıcıdan ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
Uygulama ve kuruma süresince hava, uygulanacak yüzey sıcaklığı 10 ºC’nin üzerinde ve
bağıl nem yaklaşık %80’in altında olmalıdır.
Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzey kuru, kirden ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde eski cila
varsa tamamen sökülmelidir. Yüzey temizliğinde Tikkurila Ahşap Temizlik ürünlerini
kullanabilirsiniz. Yüzeydeki çatlak ve delikleri aynı ürün ile doldurabilirsiniz.
Uygulama
Kullanımdan once ürünü karıştırınız. Yüzeyin kalitesine ve renk düzgünlüğüne göre 2 yada 3
kat uygulama yapınız. Uygulama esnasında ahşabın özü yönüne dikkat ediniz. Son sertlik
ve renk ahşabın cinsine bağlıdır. Parlaklık 2 kat sonrasında belli olur.
Renkli uygulamalarda farklı bir ahşap parçası üzerinde renk denemsi yapılmalıdır. Renk
tutması uygulama yapılan ahşabın cinsine, setliğine ve ana rengine, uygulanan kat sayısına
bağlıdır. İlk kat uygulamlarda ürünü hacmen %20-30 su ile incelterek sürüm kolaylığı
sağlanır. 2 kat sonunda istenen parlaklık ve renk bulunur.
ARAÇLARIN TEMİZLENMESİ
Su ile temizleme yapılabilinir. Tikkurila Pensselipesu (fırça temizleyicisi) önerilir.
BAKIM TALİMATLARI
Normal şartlar altında yüzeyin tam sertliğini kazanması yaklaşık 1 ay sürmektedir. Bu süre
içersinde yüzeyi sık temizlemeyiniz. Kullanılacak temizlik malzemelerinin pH6-8 arası
olmasına dikkat ediniz.
EU VOC
2004/42/EC-limit değeri
Boyanın uçucu organik bileşik miktarı 130 gr/lt’dir.
Kullanıma hazır üründe maksimum 130 gr/lt oranında uçucu organik bileşen bulunmaktadır.
SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI
Kutulardaki güvenlik etiketleri okunmalıdır.
Zararlı etkiler ve korunma hakkında daha fazla bilgi Kişisel Sağlık ve Güvenlik tablolarında
ayrıntılıdır.

