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ÜRÜN AÇIKLAMASI 

SUPERNOVA INTERMEDIO; yüksek transparan özellikte, ara kat olarak 
kullanıma uygun su bazlı verniktir. 

ÖZELLİKLER 

• Mükemmel şeffaflık
• UV Işınlara karşı yüksek dayanım
• Zımparalanma kolaylığı
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım
• Daldırma için özel olarak geliştirilmiş formül

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI 

Ahşap paneller, ahşap kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

Ürün tipi : Su Bazlı 

Viskozite (DIN 1) : 55-65’’ 

Özgül Ağırlık (kg/lt) : 1,03 ± 0,02 

Katı Madde (% ağırlıkça) : 25 ± 1 

Tavsiye Edilen Kat Sayısı : 2 
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²)    : 80-100 

Tüketim miktarı (m²/lt) : 12- 15 

Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m2 uygulamada) 

Flash off : 10 dk (30oC) 

Laminar hava : 20 dk (30oC) 

Soğuma : 15 dk (20oC) 

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

Toz kuruması : 10 dk 

Dokunma kuruması : 30 dk 

Zımparalanabilme : 2-3 saat 

Katlar arası bekleme süresi : 2-4 saat 

İstiflenebilme : min 24 saat 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap 
rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için 
maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması 
sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır. 

UYGULAMA 

SUPERNOVA INTERMEDIO uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi 
sonrasında ULTRATIX kullanılabilir. 
Konvansiyonel Sprey: : 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 

basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. 

Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır. 

Uygulama Ekipmanları 

• Sprey tabancası

• Duşlama
• Daldırma tankı

DEPOLAMA & TAŞIMA 

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5-35°C sıcaklıkları arasında 

depolandığında raf ömrü 1 yıldır. Boya kalıntıları (yıkama suları, boya 

kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun 

olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın. 

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 

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır. 

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla 

daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir. 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 : 20 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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