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Woodsol, su bazlı dış mekan ahşap boya ve 
vernikleri alanında, Kayalar Kimya’nın 2016 

yılında sektöre kazandırdığı 
en yeni markasıdır.

Woodsol markası geniş ürün gamı ile 
kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılarken 

aynı zamanda çözüm ortağı olma 
hedefi ile yola çıkmıştır.

Ahşap malzemelerin kullanım ömürlerini 
minimum bakım faaliyetleri ile 

uzatan Woodsol, estetik ve dayanımı 
aynı anda sunar.
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ÜRÜN KULLANIM 
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• Aşırı iklim koşullarında 
kanıtlanmış

• İnsana ve çevreye duyarlı 
üretim teknolojisi

• Avrupa Birliği VOC limit 
değerlerine uygunluk

• İnsana ve doğaya zarar 
vermeyen ürünler

• Tehlikeli madde içermeyen 
ürünler

• Estetik ve dayanımı aynı anda 
sunan çözüm önerileri 

• Ağır metaller içermez

WOODSOL 
ÜRÜNLERİ

Tavsiye edilen uygulamalarda kullanım süreleri; Ahşap türüne, uygulama miktarına, 
coğrafi olarak projenin nerede yer aldığına ve mimari yapısına göre değişiklik gösterebilir. 
Aşırı iklim koşullarında profesyonel destek için lütfen uzman ekibimize danışınız.  

DIŞ MEKAN AHŞAPLAR İÇİN TAVSİYE EDİLEN BAKIM SİSTEMLERİ

KULLANIM
ALANLARI

CEPHE 
KAPLAMALARI, 

GARAJ KAPILARI, 
AHŞAP 

PENCERELER, 
AHŞAP PANJURLAR,  

BALKON 
KORKULUKLARI, 

AHŞAP 
DIŞ KAPILAR

BAHÇE  
MOBİLYALARI

DECKLER, 
KöPRÜLER, TEKNE 

GÜVERTELERİ, 
WPC MALZEMELER

THERMOWOOD 
CEPHE 

KAPLAMALARI 
(ÇAM-DIŞBUDAK)

PERGOLELER,
KIŞ BAHÇELERİ

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

OPAK

OPAK

OPAK

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

YARI ŞEFFAF

OPAK

OPAK

İPEK MAT

MAT

İPEK MAT

MAT

MAT

İPEK MAT

İPEK MAT

İPEK MAT

İPEK MAT

İPEK MAT

MAT

İPEK MAT

İPEK MAT 
BEYAZ VE AÇIK 

RENKLER
İPEK MAT

 KOYU RENKLER

1 x IP 51 + 3 x GEMINA 

2 x UNIDECK

1 x LATYGRUND + 2 
SUPERBRUSH

2 x UNIDECK

1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK

1 x LATYGRUND + 2 x UNIDECK

1 x LATYGRUND + 3 x GEMINA

1x IP 51 + 1x REPLENA + 
2x PIGMENTA

1 IP 51 + 1 x REPLENA + 2 x 
PIGMENTA

1 IP 51 + 1 x REPLENA + 
2 x PIGMENTA

1 x LATYGRUND + 1 x UNIDECK

1 x LATYGRUND +
 3 SUPERBRUSH

1 x IP 51 + 1 x REPLENA + 
2 X PIGMENTA

1 x IP 51 + 2 x PIGMENTA

• Tüm koşullarda, optimum verim alınabilmesi için ürün teknik 
bültenlerine ve ürün etiketlerindeki yönergelere uyulmalıdır.

• Uygulama koşullarında ortam sıcaklığı min. 10°C ve max.  
35°C olmalıdır.

• Uygulama koşullarında ortam nemi %30 ila %70 arasında 
olmalıdır.

• Kullanılan ahşabın nemi %12 ila %14 arasında, sıcaklığı  
5⁰C ila 40⁰C arasında olmalıdır. 

• Optimum performansın alınabilmesi için uygulama 
tamamlandıktan sonra, normal koşullar altında  
(23°C , %60 RH) 72 saat beklenmelidir.

• Uygulanan son kat renk tonu koyulaştıkça, UV dayanımı artar.
• Woodsol ürünleri kaplamalar için önerilmez.
• Uygulama alanında kullanılan yardımcı kimyasallar  

(tutkal, silikon, temizleme malzemeleri vb.) ürünün dayanımını 
olumsuz etkiler.

GÖRÜNTÜ PARLAKLIK TAVSİYE EDİLEN
UYGULAMA



WOODSOL 
DIŞ MEKAN AHŞAP 

BOYA VE VERNİKLERİ 
ÜRÜN GRUBU
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Senin rengin diyerek çıktığımız bu yolda, ahşaba kattığımız değeri senin renginle 
bütünleştirmek istedik. Biliyoruz ki renkler ruhun ve doğanın vazgeçilmez bir 

parçası. Yapmamız gereken tek şey rengin enerjisinin yaşamlarımıza nasıl 
dokunduğunu fark etmek!

Standart renklerin dışına çıkmak, alışkanlıkları değiştirmek için WOODSOL 
renklendirme sistemini oluşturduk.

Doğadaki binlerce rengi sizler için üreten renklendirme sistemimizden 
yararlanmak için etrafınızda gördüğünüz herhangi bir renkle bize gelmeniz 
yeterli! Yemyeşil bir doğayla iç içe olabilir, güneş sarısıyla bahçenizi ısıtabilir, 

kendinize masmavi bir ahşap gökyüzü yaratabilirsiniz.  
Sen rengini seç, biz yapalım!

WOODSOL renklendirme sistemi sizlere son renk trendlerini yakından takip 
ederken istediğiniz tüm renkleri yüksek işlem güvenilirliği ve maliyet verimliliği 
ile hızlı ve kolayca elde edebilme imkanı sunar. Ayrıca çalışılan rengi  hafızasına 
kaydeden sistemimiz sayesinde yıllar sonra bile kusursuz bir şekilde aynı renge 

ulaşabilirsiniz.
Senin rengin logosunu gördüğünüz tüm ürünlerimiz için satış noktalarımızdaki 

tinting makinalarımızdan RAL ve NCS kartela renklerinin yanı sıra istediğiniz 
renklere de erişebilirsiniz.

Zevkler ve renkler tartışılmaz! 
Renk
İstediğin rengi seç!



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 10 - 12
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m2)

Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 2 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 – 6 saat
İstiflenebilme: 12 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 EKİPMANLARI
• Sprey tabancası
• Fırça
• Daldırma

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT; 20 LT

LATYGRUND; 
renklendirilebilen, yarı şeffaf 
özellikte, alt kat olarak 
kullanıma uygun su bazlı 
astardır.

GEMINA; renklendirilebilen, 
yarı şeffaf özellikte, ara kat 
ve son kat olarak kullanıma 
uygun su bazlı verniktir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 9 - 12
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m2)

Toz kuruması: 20 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 8 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 - 6 saat
İstiflenebilme: minimum 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 EKİPMANLARI
• Sprey tabancası (Air less)
• Fırça

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT; 20 LT

LATYGRUND 
LG-440
YARI ŞEFFAF 
RENKLİ ASTAR

GEMINA 
GEL-450
JEL VERNİK

 ÖZELLİKLER
• UV Işınlarına karşı dayanım, 
• Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı,
• Ahşap dokusundaki derinliği hissetme 

özelliği,
• Rutubet ve neme karşı yüksek mukavemet,
• Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Tomruk evlerdeki cephe kaplamaları, 
ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola 
ve pencerelerde kullanılır. LATYGRUND 
LG-440 son kat verniklerin altına astar katı 
olarak uygulanabilir.

ÖZELLİKLER
• Akışkan jel özelliği ile uygulama 

kolaylığı,
• Canlı ve parlak kuru film oluşturma,
• Uygulama sonrasında yüzeye  

homojen yayılma,
• Dış ortam şartlarına karşı mükemmel 

dayanım.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap oyuncaklar, ahşap paneller, 
ahşap kapı, çardak, pergola, panjur ve 
pencerelerde kullanılır.

1554 CASTAGNO 

1550 VERDE

1553 PINO 

1557 MAHAGONY

0000 CLEAR

1551 TEAK

1570 GREY

1555 DARK NOCE

1558 CHERRY 1556 NOCE

1559 OAK

1563 WALNUT

1567 AFROMOSIA 1565 JAVA BURMA 

0000 CLEAR 1000 BIANCO

1569 MISTY GREY

1564 TEAK 

1568 OLIVE

1562 HEMLOCK 

* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir. 
* Renksiz ürünün UV dayanımı yoktur. Dış cephelerde kullanımı önerilmez.

* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir. 
* Renksiz ürünün UV dayanımı yoktur. Dış cephelerde kullanımı önerilmez.
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PARLAKLIK SEÇENEĞİ
20 Gloss
40 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 8 -10
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)

Toz kuruması: 30 dk
Dokunma kuruması: 1-2 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 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 EKİPMANLARI
• Sprey tabancası
• Fırça
• Rulo

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT; 20 LT

ÖZELLİKLER
• Yüksek elastikiyet,
• Yüksek katı madde içeriği,
• UV ışınlara karşı yüksek dayanım,
• Mükemmel şeffaflık,
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek 

dayanım.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap paneller, cephe kaplamaları, ahşap 
kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır.

SUPERBRUSH SB-455 kompakt son kat 
vernik, LATYGRUND LG-440 yarı şeffaf 
renkli astar üzerine uygulandığı taktirde 
ahşabın dayanım ömrünü uzatacaktır.

Ahşap, doğanın 
önde gelen 
temsilcilerinden 
biridir.

Dış mekanda ve iç mekanda 
WOODSOL ürünleri,  
ahşabınızın bakımı ve uzun 
süre doğallığını kaybetmeden 
yaşam alanlarınızda yer 
alması için sürekli inovasyonu 
hedeflemektedir.

Estetik güzelliği ve hoş 
karakteri sayesinde uzun yıllar 
yapı malzemesi olarak en iyi 
seçim olduğunu kanıtlamış ve 
kanıtlamaya devam etmektedir. 
Ahşabın doğal yüzeyinin hakkettiği 
şekilde korunması için; 
doğal görünümü değiştirmeyen 
WOODSOL boya ve vernikleri ile 
ahşap malzeme kendini güvende 
hisseder. 

SUPERBRUSH; 
renklendirilebilen, yarı şeffaf 
özellikte, son kat olarak 
kullanıma uygun su bazlı 
verniktir.

SUPERBRUSH 
SB-455
KOMPAKT  
SON KAT VERNİK
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Günümüzde opak sistemlerde 
en önemli sorun ahşap 
malzeme içerisindeki ekstraktif 
maddelerden kaynaklanan renk 
kusmalarıdır. (bkz. resim 1) 
 
REPLENA bariyer beyaz astar 
ahşapdaki reçine ve tanen 
kusmalarını etkili bir şekilde 
azaltır.
Reçine kusmalarına karşı dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta 
budak çapı ve şeklidir. Kanat 
budak ve kuşgözü budak şekilleri 
üzerine yapılan (bkz. resim 2)  
REPLENA uygulamalarında 
mükemmel sonuçlar elde edilir. 

REPLENA ve PIGMENTA 
ürünlerimiz ile uygulanan 
sistemlerde teknik bilgi 
sayfalarımızda bulunan şartların 
yerine getirilmesi halinde 
uzun yıllar koruma sağlamak 
mümkündür.

Çapı 4-5 cm ve üstünde olan 
budak tipleri (bkz. resim 3) 
üzerinde yapılan uygulamalarda 
istenilen verim alınamamaktadır.

Opak sistemlerde 
uzun süreli dayanım

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim Miktarı (m²/ LT): 8 - 10
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)

Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 2 saat
Zımparalanabilme: 4 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 EKİPMANLARI
• Sprey tabancası
• Daldırma
• Fırça

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT; 20 LT

ÖZELLİKLER
• Yüksek doldurma gücü,
• Uygulama sonrası ahşabı izole eder,
• Pestisit ve civa içermez. Yüksek oranda 

IPBC içerir,
• Tanen ve reçine ihtiva eden ahşap 

türlerinde kusmayı azaltır,
• Aşırı iklim koşullarına karşı dayanıklıdır.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap cephe kaplamaları, ahşap 
panjurlar, ahşap kapı ve pencerelerde 
kullanılır.

REPLENA; yüksek 
doldurma gücü olan dış 
mekan dayanımı yüksek su 
bazlı örtücü astardır.

REPLENA 
RL-430
BEYAZ ASTAR

Sarı renk ile işaretli alanlar ahşap üzerindeki  
renk kusmalarını göstermektedir.

Tercih edilmesi uygun olan budak tipi

Tercih edilmesi uygun olmayan budak tipi 

Resim 1

Resim 2

Resim 3
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PARLAKLIK SEÇENEKLERİ
20 Gloss
40 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2 
Tüketim miktarı (m²/LT): 8 - 10
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)

Toz kuruması: 30 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 – 6 saat
İstiflenebilme: minimum 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 EKİPMANLARI
• Sprey tabancası
• Fırça
• Rulo

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT; 20 LT

PIGMENTA 
AC-426
ELASTİK 
SON KAT BOYA

ÖZELLİKLER
• Yüksek elastikiyet özelliği,
• UV ışınlara karşı yüksek dayanım
• Uygulama sonrası doğal görünüm
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap paneller, cephe kaplamaları, 
ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencereler 
için kullanılır.

Astar olarak REPLENA kullanılması 
halinde dayanım ömrü uzayacaktır.

PIGMENTA; 
renklendirilebilen, son kat 
olarak kullanıma uygun su 
bazlı örtücü boyadır.

2704 GIALLO

7235 GREY CHIARO

5224 RUSTICO BLU 

1000 BIANCO

6305 VERDE SCURO 8416 MARRONE

3304 ROSSO 

7243 GREY SCURO 5212 BLU CIELO

1715 IVORY 

* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir.

Ahşap çok yönlü ve  
büyüleyici bir 
malzemedir. 

Aynı anda hem geleneksel hem de çağdaş 
olan ahşap malzeme, kullanım alanları 
düşünüldüğünde, sınırsız tasarım seçenekleri 
sunmaktadır.
Ağaç malzeme kullanılarak yapılan pencereler, 
kapılar, cephe kaplamaları dış mekan yapılara ev 
sıcaklığında bir atmosfer katmaktadır.
Ancak, doğal olan bu yapı malzemesinin optimal 
ömrünü tamamlaması için uzun bir süre muhafaza 
gereklidir. Ahşap doğru tedaviye ihtiyaç duyar.

Bu doğal hali ahşaba ekolojik anlamda 
olduğu kadar aynı zamanda benzersiz, 
enerji dostu ve kolay işlenebilir bir özellik 
katmaktadır. 

İkna edici bir seçim.

Woodsol bu hedef ve amaç 
doğrultusunda sizlere en doğru  
çözüm önerilerini sunmaktadır.
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Ön Hazırlık
• Yüzeye tutunmayan veya kabarmış  eski 

boyalar spatula yardımı ile kazınmalıdır.  
(bkz. resim 1-2).

• Ahşap yüzey mantar, küf ve kirden 
arındırılmalıdır. (bkz. resim 3)

• Ham ahşap ve eski yüzeyler mutlaka 
zımparalanmalıdır. Bu sayede yeni 
uygulanacak boya veya verniğin yüzeye daha 
iyi tutunması sağlanır. (bkz. resim 4)

• Zımpara tozları mutlaka iyice 
temizlenmelidir.

Boyalı yüzeylerin 
yeni uygulamalar 
için hazırlanması

• Ahşap cephelerde görülen en önemli 
problemlerden biri de galvanizli olmayan çivi 
ve vida kullanılmasıdır. Mevcut cephede pas 
lekeleri var ise temizlik ürünleri ile temizlenip 
eski çivi ve vidalar mutlaka galvanizli olanlar 
ile değiştirilmelidir. (bkz. resim 5)

• Ahşap yüzey tekrar kontrol edilerek temiz, kir 
ve yağlardan arındırılmış olduğundan emin 
olunmalıdır. Gerekirse bir kez daha WOODSOL 
DECK CLEANER ürünümüz uygulanabilir. 
(bkz. resim 6)

• Boyanmayacak yüzeyler örtülerle, gerekirse 
bant yardımıyla yapıştırılarak korunmalıdır.

• Reçineli ağaçlarda kusmalar meydana gelmiş 
ise spatula ile kazınmalı ve reçine keseleri  
PU tiner ile iyice temizlenmelidir.  WOODSOL 
REPLENA ürünü bu tip ağaç türlerinde 
mutlaka astar katı olarak kullanılmalıdır.

Notlar
•	WOODSOL	ürünleri	uygulama	öncesi	iyice	karıştırılmalıdır.
•	WOODSOL		ürünleri	kullanıma	hazır	ambalajlanır	ve	inceltme	
gerektirmez.

•	Fırça	ve	rulo	uygulamalarında	ahşap	lif	yönünde	sürüm	
yapılmasına	dikkat	edilmelidir.

•	Genel	uygulama	en	az	iki	kat	şeklinde	olmalı	ve	katlar	arası		
bekleme	sürelerine	uyulmalıdır.

•	 Tüketim	miktarlarına	ve	ürünlerin	teknik	föylerine	dikkat	
edilmelidir.

Resim 1

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 2

Resim 3

Uygulama Araçları
•	Yüzey	işlem		kalitesini	önemli	ölçüde	etkileyen	faktörlerden	biri	de	
doğru	ve	kaliteli	alet	seçimidir.

•	Su	bazlı	boyalar	için	akrilik	uçlu	fırça	kullanılmalıdır.
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DECK CLEANER; boya ve 
vernik içermeyen, dış mekanda 
kullanılan yıpranmış ahşaplar 
için su bazlı temizleyicidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kullanıma hazırdır. İnceltme gerektirmemektedir. 
Kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. 
1 LT ürün ile 8-10 m2 alan temizlenebilir. Harcanacak miktar, 
ahşabın emiciliğine, döşeniş şekline, kirlilik durumuna göre farklılık 
gösterebilir. 
Yenileme işleminden sonra başka bir ürün uygulaması yapılacak ise 
uygulamadan önce yüzeyin kuruması için 24 saat beklenmelidir.

YÜZEY HAZIRLAMA
Ürünü ahşap yüzeye dökün ve orta sertlikte bir fırça ile fırçalayarak 
yayın. En az 2 saat bekledikten sonra suyla fırçalayarak yüzeyi yıkayın. 
Yüzeyde bekleme süresi sonrası basınçlı su tabancası ile yüzeyden 
temizlenmesi tavsiye edilir. 
Ahşap aşırı derecede kirlenmiş ve kararmışsa, işlemi bir kez daha 
yineleyin.

UYGULAMA EKİPMANLARI
• Fırça
• Rulo
• Basınçlı su tabancası

AMBALAJ
5 LT

DECK CLEANER 
DC-120
DIŞ MEKAN AHŞAP 
TEMİZLEYİCİ

ÖZELLİKLER
• Kolay uygulama, 
• Kullanıma hazır,
• Küf ve mantar renklenmelerini yok eder
• Bütün ahşap türleri için uygundur. 
• Ahşap plastik kompozitler için de uygundur.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Temizlik gerektiren tüm dış mekan ahşap 
yüzeylerde kullanılabilir. 
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UNIDECK; renklendirilebilen, 
son kat olarak kullanıma 
uygun dış mekan dayanımlı su 
bazlı yağdır.

Ahşap bahçe mobilyaları için  
bakım tavsiyeleri: 

Nasıl bir bakım?
Ahşap doğal bir üründür ve bu nedenle doğal 
yağlar üretecektir.  Ancak, yine de mümkün 
olan en iyi durumda kaldığından emin olmak 
için bakım yapmak gerekir. Bunun en güzel 
yolu düzenli bakım ve kişisel zevkinize uygun 
bir sistem ürünü kullanmanızdır.
Genel bakımdan önce, ılık temiz su veya 
sezon başında bir deck temizleme sıvısı ile 
temizlemek yeterli olacaktır. Yeterli olmayan 
durumlarda, temizlikten sonra hafifçe 
zımparalamak (280-320 kum) yüzey işlem 
malzemesi sürmeden önce kesin sonuç almakta 
yararlı olacaktır. Teak ağacından yapılmış 
mobilyalarda basınçlı su kullanılarak temizlik 
yapılabilir, ancak su jeti çok güçlü olduğu için 
ahşap liflerini kaldırarak zarar verebilir. Bu 
sebeple özellikle yumuşak ağaç türlerinde daha 
dikkatli davranmakta fayda vardır.

Mobilya temizliğini 
bitirdiğinizde, dikkate 
alınması gereken hususlar 
şunlardır:

Ahşap eskidikçe içerisindeki lignin sayesinde 
oldukça cazip gelebilen gümüş rengi bir patine 
görünüm alır. 
Şeffaf su bazlı bir deck yağı (UNIDECK) 
kullanarak bu görünümünü koruyabilirsiniz. En 
az 2 kat yağ uygulama sonrası tam kuruma için 
4 saat beklenmelidir.
Kendi zevkinize ve tasarımınıza uygun bir 
bahçede renk cümbüşü oluşturmak için ahşap 
renklendiriciler (LATYGRUND) ve renkli yağlar 
(UNIDECK) kullanarak bireyselliğinizi ön plana 
çıkarabilirsiniz. Düz ve amorf yapıda olmayan 
bir renk elde etmek için en az 2-3 kat uygulama 
yapılmalıdır. Düzenli bakım ve temizlik ile 
yaklaşık 3 yıl süreyle koruma sağlayabilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 10-12
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)

Toz kuruması: 15 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 2 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 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 öncesi bünyesinde reçine ve doğal yağlar bulunan sert 
ahşapların, selülozik tinerle temizlenmesi önerilir.

UYGULAMA EKİPMANLARI
• Sprey tabancası
• Duşlama
• Fırça-Rulo

AMBALAJ
0,75 LT; 2,5 LT; 20 LT

UNIDECK 
UB-444
SU BAZLI  
DECK YAĞI

ÖZELLİKLER
• UV ışınlara karşı yüksek dayanım,
• Yumuşak- sert ağaçlar için uygundur,
• Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir,
• Yüksek katı madde oranı, 
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek  

dayanım sağlar.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap cephe kaplamaları, deckler, ahşap 
paneller ve bahçe mobilyalarında kullanılır.

1210 PINO 0000 CLEAR

1212 TEAK1213 NOCE

1211 OAK

* Baskı kalitesine göre renkler farklılık gösterebilir.
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PARLAKLIK SEÇENEĞİ
20 Gloss
50 Gloss
70 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 10-18
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m2)

Toz kuruması: 1 saat
Dokunma kuruması: 1,5 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4 saat

YÜZEY HAZIRLAMA
Uygulama yapılacak olan ahşap  %12-14 nem içermelidir.
Ahşabın yüzeyi yağ ve reçine kalıntıları içermemelidir. Bu nedenle 
uygulama yapılacak yüzeyler; kuru, yağ ve 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 EKİPMANLARI
• Fırça
• Rulo

AMBALAJ
5 LT

CAPO; Alt kat ve son kat
olarak kullanılabilen iç
mekan su bazlı parke
verniğidir.

CAPO 
PV-454
İÇ MEKAN 
PARKE VERNİK

ÖZELLİKLER
• Yüksek aşınma direnci 

(EN13696 ’a göre)
• Hızlı kurur
• Kokusuzdur
• Sıvılara dayanıklılığı yüksek 

(DIN68861 Part1 ve EN12720 ye göre)

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Parke zeminler
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MÜKEMMEL BOYAYA ULAŞMAK
Boya ve vernik kaplama sistemleri bitmiş ürünün sadece küçük 

bir bölümünü temsil etmektedir, ancak büyük önem taşımaktadır. 
Bu alanda uzman WOODSOL ekibi her zaman bu amaç uğrunda 

mükemmel sonuçlara ulaşmak için çaba göstermektedir.

Mükemmel koruma ama nasıl?
Tüm fonksiyonel gereksinimleri karşılamanın yanı sıra fabrika 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış ürün ve hizmetlerin 

bütünüdür.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE
Müşteri ilişkileri, ürün kalitesi kadar önemlidir. Bu yüzden müşteri 
ilişkilerine özel önem veriyoruz. Uzun dönemde gerçekleşen sıkı 
ortaklıklar, yakın işbirliği ve değişim süreçlerine adaptasyon ile 

mümkündür.
Başarılı bir iş ilişkisi için iki faktör çok önemlidir. İlk olarak kapsamlı 

bir şekilde dünya çapında satış ve hizmet odaklı destek sunmak, 
diğeri ise, alanında eğitimli profesyonellerin teknik sorunlar ile ilgili 
olarak müşterilere birebir yardımcı olması, açık ve hızlı bir şekilde 
bilgi aktarımını sağlayarak çözüme ulaştırmasıdır. Hızlı ve tam 
vaktinde çözümler için bize güvenebilirsiniz. Boya ve vernik 
alanındaki ortaklıklarımızın yanı sıra, makine ve tesis üreticileri 

ağının da bir parçasıyız. 
Seri üretime yönelik simulasyon çalışmalarının yapılması için 

gerekli alt yapıya sahip teknoloji uygulama merkezimizde sizleri 
karşılıyoruz.

Yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi hammadde ve teknoloji tarafında 
olduğu gibi üretici firmalarla da iyi iletişim ile birlikte güçlü 

yetenekler gerektirir. Bilinmesi gereken nokta müşterilerin 
ihtiyaçları ve mümkün olanı en iyi şekilde anlamak ve anlatmaktır. 
örneğin, üretim sürelerinin azaltılması yenilikler için teşvik edicidir. 

Çağımızda en önemli maliyet zamandır. Yüzey işlem malzemesi 
yüksek kalitede üretilen pencere ve doğramaların kartvizitidir. 
Bu temel satın alma kriteridir ve ortaklaşa çalışmalarla birlikte 
müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Bu nedenle yüzey işlem 

malzemelerinin kalitesinden ödün vermemek gerekir.

WOODSOL INDUSTRIAL 
ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUBU
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WOODSOL INDUSTRIAL 
Nem veya UV ışınlarına maruz kaldıkları takdirde, 

pencereler ve kapılar gibi boyutsal olarak sabit 
yapı elemanlarında kalıcı koruma sağlamak için 

yüksek kaliteli boya ve vernik gereklidir. WOODSOL 
INDUSTRIAL tam da bu zorlukların üstesinden gelen 

ürün yelpazesine sahiptir. 

WOODSOL INDUSTRIAL standartlarını  
ekonomik ve kaliteli bir bakış  

açısından belirler. 
İyi yapılandırılmış ürün yelpazesi ve süper transparan 
özellikte olan vernikleri aracılığıyla kaplama kalitesini 
arttırır. Hızlı uygulama ve seri üretimler için teknolojik 
çözümleri ile depolama, zaman ve malzeme açısından 

büyük tasarruf sağlar. Üreticiler bu nedenle son 
teknolojiyle en iyi şekilde kullanılan üretim süreçleri 
arasından çalışma metodlarına göre seçim yaparlar. 

Hızlandırılmış kuruma sistemleri için uygunluğu 
sayesinde, kısa montaj süreleri ile zamandan tasarruf 
edilirken son katların dış hava şartlarına karşı direnci 

de güvence altına alınmış olur. 

Konusunda uzman Ar- Ge kadromuz ile size özel 
ürün çözümleri sunan WOODSOL INDUSTRIAL’ı tercih 

edenler, farklı hava şartlarının yanı sıra çok çeşitli 
iklim bölgelerindeki denenmiş ve test edilmiş ürünler 

sayesinde muhteşem yüzey kalitesi ve performans 
elde ederler.
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Tüketim miktarı (m²/LT): 12 - 14
Hızlandırılmış Kuruma  
(150 g/m² uygulamada)

Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 15 dk (20°C)
Soğuma: 30 dk (30°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 12 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2-4 saat
İstiflenebilme: minimum 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
Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır. 
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.
Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Daldırma
• Fırça
• Duşlama

AMBALAJ
5 LT
20 LT

IP-51; şeffaf özellikte, alt kat 
olarak kullanıma uygun su 
bazlı emprenyedir.

IP-51
SU BAZLI 
EMPRENYE

ÖZELLİKLER
• Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı,
• Çürümelere karşı ahşabı koruma,
• Yüksek penetrasyon özelliği,
• Hızlı kuruma,
• Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Tomruk evlerdeki balkon cephe 
kaplamaları, ahşap paneller, ahşap kapı 
ve pencerelerde kullanılır. Dış mekanda 
kullanılan bütün ahşap yapılar için 
uygundur.

LG- 445; renklendirilebilen, 
yarı şeffaf özellikte, alt kat 
olarak kullanıma uygun su 
bazlı astardır.

LG-445
SU BAZLI 
RENKLİ ASTAR

ÖZELLİKLER
• UV ışınlarına karşı dayanım, 
• Emprenye özelliklerine sahip kimyasal yapı,
• Daldırma tipi için özel olarak geliştirilmiş 

formül,
• Rutubet ve neme karşı yüksek mukavemet,
• Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Tomruk evlerdeki cephe kaplamaları, 
ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola 
ve pencerelerde kullanılır.

1554 CASTAGNO 

1550 VERDE

1550 VERDE

1553 PINO 

1557 MAHAGONY

0000 CLEAR

0000 CLEAR

1551 TEAK

1570 GREY

1555 DARK NOCE

1558 CHERRY

1556 NOCE

1556 NOCE

1559 OAK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 
50 – 80
Tüketim miktarı (m²/LT): 12-15 
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² 
uygulamada)

Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 30 dk (30°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)

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

Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 
2 – 4 saat
İstiflenebilme: 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
Daldırma: Yalnızca paslanmaz 
tanklar kullanılmalıdır.
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl 
fırça kullanılmalıdır.
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm 
tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 
basıncı kullanılarak uygulanması 
tavsiye edilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Sprey tabancası
• Fırça
• Daldırma

AMBALAJ
20 LT
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
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 (30°C)
Laminar hava: 20 dk (30°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 2-3 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2-4 saat
İstiflenebilme: minimum 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.
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 
basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.
Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Sprey tabancası
• Duşlama 
• Daldırma tankı

AMBALAJ
20 LT

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

ÖZELLİKLER
• Mükemmel şeffaflık,
• UV ışınlara 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.

SUPERNOVA FOND; 
renklendirilebilen, yarı şeffaf 
özellikte olan alt kat ve ara 
kat olarak kullanıma uygun, 
tiksotropik yapıda su bazlı 
verniktir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²) : 100-120
Tüketim miktarı (m²/LT) : 8-10
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)

Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 60 dk (45°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 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 FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi 
sonrasında ULTRATIX kullanılabilir.
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 
basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Airless, Airmix)

AMBALAJ
20 LT

ÖZELLİKLER
• UV ışınlara karşı yüksek dayanım,
• Buhar geçirgenliği,
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım.
• Mükemmel ıslatıcılık
• Tanen kusmalarını bloke etme 

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap paneller, ahşap kapı, panjur ve 
pencerelerde kullanılır.

SUPERNOVA 
INTERMEDIO 
SM-451 SU BAZLI 
ARA KAT VERNİK

SUPERNOVA FOND
SM-461
SU BAZLI
ARA KAT VERNİK
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²): 150-250
Tüketim miktarı (m²/LT): 6-8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)

Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 15 dk (20°C)
Soğuma: 30 dk (30°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 10 dk
Dokunma kuruması: 30 dk
Zımparalanabilme: 1-2 saat
Katlar arası bekleme süresi: 2-4 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
SPECIAL FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi 
sonrasında ULTRALACK kullanılabilir.
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 
basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda  
% 5-10 su ile inceltilebilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Air mix, Airless 
Uygulamaları)

AMBALAJ
20 LT

SPECIAL FOND; yüksek 
doldurma gücü olan dış 
mekan dayanımı yüksek su 
bazlı astardır.

ÖZELLİKLER
• Yüksek doldurma gücü,
• Uygulama sonrası olabilecek lif 

kalkmalarını azaltır,
• Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir.
• Meşe, çam, okoume, meranti vb. ağaç 

türlerindeki ekstraktif maddeleri bloke 
eder,

• Dış ortam şartlarına karşı dayanım sağlar.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap 
kapı ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²) : 110-120
Tüketim miktarı (m²/ lt) : 6 – 8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m2 uygulamada)
     Flash off :  15 dk (30°C) 
     Laminar hava : 30 dk (45°C) 
     Soğuma : 15 dk (20°C) 
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/ m²) 
    Toz kuruması : 10 dk 
    Dokunma kuruması : 30 dk 
    Zımparalanabilme : 1-2 saat 
    Katlar arası bekleme süresi : 2-4 saat 

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

UYGULAMA
VERNIPROTECT uygulanmış yüzeye SPECIAL FOND Su Bazlı 
İzolasyon Astarı ve ULTRALACK uygulanabilir. 
Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.
Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.
 
UYGULAMA EKIPMANLARI
• Duşlama
• Daldırma
• Fırça

AMBALAJ
20 LT

VERNIPROTECT; yüksek 
doldurma gücü olan dış 
mekan dayanımı yüksek su 
bazlı beyaz astardır.

ÖZELLİKLER
• Yüksek doldurma gücü, 
• Uygulama sonrası ahşabı izole eder, 
• Pestisit ve civa içermez. Yüksek oranda 

IPBC içerir. 
• Dış ortam şartlarına karşı dayanım sağlar. 
• Tanen ve reçine kusmalarını bloke eder.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap cephe kaplamaları, ahşap panjurlar, 
ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.

VERNIPROTECT 
VP-465 
SU BAZLI  
BEYAZ ASTAR

SPECIAL FOND 
SF-448 SU BAZLI 
İZOLASYON 
BEYAZ ASTAR
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ULTRATIX; yarı şeffaf 
özellikte su bazlı son kat 
verniktir.

ÖZELLİKLER
• UV Işınlara karşı yüksek dayanım,
• Pestisit ve civa içermez.
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım,
• Tiksotropik özellik (Dik uygulamalara 

uygundur).

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap 
kapı ve ahşap pencerelerde kullanılır.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ
30 Gloss
50 Gloss

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²) : 250-275
Tüketim miktarı (m²/LT): 6-8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)

Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 90 dk (45°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 15 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 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 FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi 
sonrasında ULTRATIX kullanılabilir.
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 
basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Air less, Air mix)

AMBALAJ
20 LT

ULTRATIX 
UT-460
SU BAZLI 
SON KAT VERNİK

ULTRALACK; son kat olarak 
kullanıma uygun su bazlı 
beyaz boyadır.

ÖZELLİKLER
• Yüksek elastikiyet özelliği,
• Tiksotropik (Dik uygulamalara uygun),
• UV ışınlarına karşı yüksek dayanım,
• Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Ahşap paneller, ahşap panjurlar, 
ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Tavsiye edilen kat sayısı: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m²) : 150-170
Tüketim miktarı (m²/LT): 6-8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)

Flash off: 15 dk (30°C)
Laminar hava: 90 dk (45°C)
Soğuma: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 Bağıl Nem, 100 g/m²)
Toz kuruması: 15 dk
Dokunma kuruması: 1 saat
Zımparalanabilme: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat
İstiflenebilme: minimum 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
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava 
basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda 
5-10% su ile inceltilebilir. Astar uygulaması için SPECIAL FOND 
beyaz astar kullanılarak sistem tamamlanabilir.

UYGULAMA EKIPMANLARI
• Sprey tabancası (Air less, Air mix)

AMBALAJ
20 LT

ULTRALACK 
UL-435
SU BAZLI  
SON KAT BOYA
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RETARDER; su bazlı ürünler 
için tasarlanan, yüksek 
sıcaklık şartları, aşırı 
hava sirkülasyonu veya 
büyük yüzeylere uygulama 
yaparken ürünün kuruma 
süresini arttırarak uygulama 
kolaylığı sağlayan katkıdır.

RETARDER 
RR-930
SU BAZLI
RETARDER

ÖZELLİKLER
• Fırça ve daldırma ile uygulama yapılan 

yüzeylerde yayılmayı iyileştirme
• Uygulama kolaylığı

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Tüm su bazlı ürünlerde; özellikle opak veya 
yarı şeffaf renkli ürün gruplarında kurumayı 
geciktirmek için kullanılır. Kuruma süresindeki 
artış ürün yapısına ve kullanım oranına bağlı 
olarak değişkenlik gösterir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün tipi: Su bazlı

UYGULAMA
Ürün ile direkt karıştırılarak uygulaması yapılır. Kullanıma hazırdır. 
Kullanım oranı ürüne ve ihtiyaca göre değişkenlik gösterir. Tavsiye 
edilen maksimum kullanım oranı ağırlıkça %5’tir.

AMBALAJ

0,5 LT

WOODSOL KATKILAR 
ÜRÜN GRUBU
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HPA-101; su bazlı ürünlerde 
kullanılabilen, fiziksel ve 
kimyasal direnci arttıran 
performans arttırıcı 
katkıdır. Genel olarak 
çizilme, aşınma ve sigaraya 
dayanım direnci arttırılması 
istenen su bazlı ürünlerde 
kullanılabilir.

HPA-101 
PERFORMANS 
ARTTIRICI KATKI

ÖZELLİKLER
• Yapışma direnci artışı
• Aşınma direnci artışı
• Çizilme direnci artışı
• Sıvılara karşı direnç artışı
• Kimyasallara karşı direnç artışı

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Su bazlı ürünlerde kullanılabilir. Kullanım oranı 
ve etkisi ürün yapısına bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir. .

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün tipi: Su bazlı

UYGULAMA
Uygulanmak istenilen ürün ile direkt karıştırılarak kullanılabilir. 
Kullanıma hazırdır. Tavsiye edilen kullanım oranı ağırlıkça %1-3’dür. 
Ürün özellikleri ve kullanım oranına bağlı olarak nihai ürüne etkisi 
değişkenlik gösterebilir. Hazırlanan karışımın aynı gün içerisinde 
kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

0,05 LT

HPA-100; su bazlı dış mekan 
ürünlerinde kullanılan güneş 
kremine karşı performans 
arttırıcı katkıdır. Özellikle yaz 
döneminde kullanılan çeşitli 
güneş kremleri, losyonları 
ve yağların çoğunun cilt 
tarafından emilmeyen kısmı, 
mobilyalar ile temas ettiğinde 
su bazlı kaplama yüzeyini 
deforme edebilmektedir. 
Oluşan deformasyonu 
engellemek için HPA-100’ün  
ürüne ilave edilerek 
kullanılması önerilmektedir.

ÖZELLİKLER
• Güneş kremine karşı direnç arttırıcı
• Hava kurumalı ortamda rahat kullanım

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI
Su bazlı ürünlerde kullanılabilir. Kullanım oranı 
ve etkisi ürün yapısına bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Ürün tipi: Su bazlı

UYGULAMA
Uygulanmak istenilen ürün ile direkt karıştırılarak kullanılabilir. 
Kullanıma hazırdır. Tavsiye edilen kullanım oranı ağırlıkça %1-3’dür. 
Ürün özellikleri ve kullanım oranına bağlı olarak nihai ürüne etkisi 
değişkenlik gösterebilir. Hazırlanan karışımın aynı gün içerisinde 
kullanılması tavsiye edilir.

AMBALAJ

0,05 LT

HPA-100 
GÜNEŞ KREMİNE 
KARŞI DİRENÇ 
ARTTIRICI KATKI
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WOODSOL UYGULAMA ALANLARI

Yüzeyin	emiciliğine	göre	uygulama	kat	miktarı	değişebilir.
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Woodsol ürünleri için uygulama tavsiyeleri: 
Konvensiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar 
hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.
Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.
Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.
Duşlama: Diyafram pompası kullanılmalıdır.

Senin Rengin logosunu gördüğünüz 
ürünler renklendirilebilir niteliktedir.
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öNERİLEN UYGULAMA KATLARI

Ahşap 

Metal 

Taş, Beton, Tuğla 

Ahşap Pencereler, 
Dış Mekan Ahşap Kapıları 

Tomruk Ev ve Ahşap Kirişler 

Ahşap Cephe Kaplamaları 

Çatı 

Ahşap Balkon ve Korkuluklar 

Bahçe Mobilyası ve Pergolalar 

Ahşap Deckler 

İç Mekan 

Islak Hacimler, Saunalar 

Merdivenler ve Parkeler 

İç Mekan Yat Mobilyası 

Mobilya

İç Mekan Parke
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Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

www.woodsol.com.tr  info@woodsol.com.tr

Tepeören Kimya Sanayicileri 
Org. San. Böl., Tem Yanyol F1 Blok 

Tuzla 34956 İstanbul Türkiye
Tel: +90 (216) 593 07 27
Fax: +90 (216) 593 24 15
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