PİNOSAN Yat Vernik
TANIM: Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.
ÖZELLİKLERİ: Pinosan Yat Vernik, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık özelliği
ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.
UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere
doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) üzerine
uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
 Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu
temizlenmelidir.
 Ahşap zararlılarına karşı koruma ve/veya ahşabı renklendirmek amacıyla Pinosan Yat Vernik öncesi,
Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) uygulanabilir.
Uygulama:
 Fırça veya rulo ile yüzeye en az 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde
nüfuz etmesi için %15–20 oranında Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden
ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.
 Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir, ahşabın
emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
 Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-16 m2 alan
kaplanır.

GÜVENLİK UYARISI:
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.
S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.
S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde
bertaraf ediniz.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
RİSK UYARISI:
R10 Alevlenir.
R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
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* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.

Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’u arayabilirsiniz.
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* 0,75 L ile 3,0 – 4,0 m² yüzey kaplanır.
** 2,5 L ile 10,0 – 13,3 m² yüzey kaplanır.
*** 15 L ile 60 - 80 m² yüzey kaplanır.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.
Yalın 6-Sigma uyguluyor.

