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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

CAPO; alt kat ve son kat olarak kullanılabilen su bazlı parke verniğidir. 

ÖZELLİKLER 

• Yüksek aşınma direnci
• Sararmaz
• Kokusuz
• Yüksek kimyasal direnç

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

Parkelerde alt kat ve son kat olarak uygulanabilir. 

PARLAKLIK SEÇENEĞİ 

Ürün Kodu  Parlaklık 

VW454.20.0000   20 ±2 

VW454.50.0000   50 ±2 

VW454.70.0000  70±2 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Ürün tipi : Su Bazlı 

Viskozite (20oC, DIN 4) : 23 – 30” 

Özgül Ağırlık (kg/lt) : 1,03 – 1,05 

Katı Madde (% ağırlıkça) : 35 - 41 

Tavsiye Edilen Kat Sayısı : 2  
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²)   : 60 - 100 

Tüketim miktarı (m²/lt)                   :  10 - 18  

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m2) 

Toz kuruması : 1 sa 

Dokunma kuruması : 1,5 sa 

Zımparalanabilme : 16 sa 

Katlar arası bekleme süresi  : 4 sa 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Ahşabın yüzeyi yağ ve reçine kalıntıları içermemelidir. Bu nedenle 
uygulama yapılacak yüzeyler; bütün kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. 
Su bazlı ürünlerin ahşabın liflerini kaldırma eğilimi olduğundan 
uygulama yapılacak olan yüzeyin zımparalanması çok önemlidir. Ahşap 
yüzeyi uygulamadan önce 150-180 numaralı zımpara kağıdı ile 
zımparalanmalıdır. 
Uygulama yapılacak olan ahşap 12-14 % nem içermelidir. 

UYGULAMA 

Kullanılmadan önce ambalajında çok iyi karıştırılarak homojen hale 
getirilmelidir. İlk kat uygulamadan 4 saat sonra 220 numaralı zımpara 
ile yüzey zımparalanır. Eğer 2. ve 3. kat arasındaki bekleme süresi 4 
saatten az ise zımparaya gerek yoktur. Ahşabı renklendirmek için suda 
çözünmeyen pigmentler kullanınız. Düşük sıcaklık/yüksek bağıl nem 
olan ortamlarda kuruma süreleri uzar. Bu nedenle kuruma hava 
sirkülasyonu olan yerlerde gerçekleştirilmelidir. 

Uygulama Ekipmanları 

• Rulo
• Fırça

DEPOLAMA & TAŞIMA 

    Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında 

depolandığında raf ömrü 1 yıldır. 

 Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. 

 Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun. 

SAĞLIK & GÜVENLİK 

    Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna 

başvurunuz.  
    Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, 

maske vb.) kullanılmalıdır. 

 İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir. 

UYARI 

    Uygulama sırasında ürünün, uygulama yapılacak zeminin ve ortam 

sıcaklığının 15°C altında olması tavsiye edilmez. Aksi halde uygulama 

yapılmış yüzeyin kimyasal ve mekanik özellikleri standart koşullarda 

yapılmış olan uygulamadaki yüzey ile aynı olmayacaktır.  

    Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice 

karıştırılmalıdır. 

    Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla 

kanalizasyona verilmemelidir. 

TAŞIMA BİLGİLERİ 

Yük Sınıflandırması : Vernik 

Paketleme : 5 LT 

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, 

ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. 

Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır. 
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