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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

         HEMPEL’S DIAMOND VARNISH 05140 
                        ANA KOMPONENT 05149 ve SERTLEŞTİRİCİ 95370 
 
ÜRÜN TANIMI : HEMPEL’S DIAMOND VARNISH 05140, sararma yapmayan, çift komponentli 

poliüretan verniktir. Uzun koruma sürelidir ve hava koşullarına dayanıklıdır. 
Cam gibi bir sonkat görüntüsü verir. 

 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Su hattı üzerindeki iç ve dış alanlarda tik, kontraplak gibi çok “esnek olmayan-

çalışmayan” ahşap yüzeylerde kullanılır. 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Şeffaf/00000 
Parlaklık :    Yüksek parlak 
Hacimce katı madde, % :   47 ± 1 
Teorik boyama alanı :      11.8 m2/litre (40 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :    35ºC 
Özgül ağırlık :    1.1 kg/litre    
Dokunma kuruması :    6-8 saat  20ºC de 
     12-16 saat  10 ºC de 
Zımparalanma kuruması :   24 saat (yaklaşık olarak - 20ºC de) 
     48 saat (yaklaşık olarak-  10ºC de) 
Tamamen kürlenme :   7 gün 20ºC de 
     14 gün 10ºC de 
Uçucu organik madde :    490 g/litre 

 
Yukarıda belirtilmiş olan sabit değerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş 
formüllerdeki nominal verilerdir. Normal üretim şartlarında, ISO 3534-1'de öngörülen 
ölçüde standard sapmalar meydana gelebilir. 

 
UYGULAMA ÖNERİLERİ: 
05140 için karışım oranı : Ana komponent 05149 : Sertleştirici 95370 
 2:1 hacimce  
Uygulama yöntemleri : Konvansiyonel sprey Fırça 
 08510 (%15-30)  08710 (%5) 
 Hava spreyi Konvensiyonel Konvsensiyonel Konvensiyonel 
 HVLP.              Gravite beslemesi  Emişle besleme  Basınçla besleme 
Akışkan tipi : 1.2-1.5 mm 1.4-1.6 mm   1.6-1.8 mm  1.0-1.2 mm 
Hava basıncı : 0.7 bar (nozülde)  3-4 bar 
Sprey viskozite : DIN 4: 17-18 saniye 
 FORD 4: 17-19 saniye 
 ANOR 4: 19-21 saniye  
Tiner (max.hacimce) : HEMPEL’S THINNER 08510 veya 08710  
Karışım ömrü : 5 saat  (20ºC) 
 10 saat (10ºC) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S THINNER 08710     
Kuru film kalınlığı :   40 mikron 
Yaş film kalınlığı :    100 mikron  
Katlar arası min.bekleme süresi :  16 saat (20ºC de) 
     32 saat (10ºC de) 
Katlar arası max.bekleme süresi : 5 gün (20ºC) (Arka sayfadaki “UYARILAR” bölümüne bakınız) 
 10 gün (10ºC) (Arka sayfadaki “UYARILAR” bölümüne bakınız) 
 
Güvenlik : Dikkatli kullanınız.  Kullanmadan önce ve kullanım sırasında ambalaj ve boya tenekeleri 

üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz. HEMPEL'in Malzeme Güvenlik Bilgi 
Formuna bakınız. Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.  Solumayınız,  deri 
ve gözlerle  temasından kaçınınız ve yutmayınız.Yangın ve patlama tehlikesine karşı 
olduğu kadar çevrenin korunması için de  daima gerekli önlemleri alınız. Sadece iyi 
havalandırılmış yerlerde uygulayınız.  
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HEMPEL’S DIAMOND VARNISH 05140 
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yeni ahşap (kontraplak ve tik haricinde) : Zımparalayın (tozu temizleyin). Bir kat % 

20-40 THINNER 08710 ile inceltilmiş HEMPEL’S DIAMOND VARNISH 05140 uygulayın. 
3 kat HEMPEL'S DIAMOND VARNISH 05140 uygulayın. Gerekiyorsa uygulamayı 
kolaylaştırmak için tiner ekleyin. Düzgün bir yüzey elde etmek için katlar arasında 
zımparalama önerilir (tozu temizleyin).  

 Kontraplak : Zımparalayın (tozu temizleyin). HEMPADUR SEALER 05990 ile yüzeyi 
kapatın (yüzeyde sürekli bir kat oluşturmaktan kaçının). Yeni ahşabın diğer tipleri gibi 
devam edin. 

 Tik : Zımparalayın (tozu temizleyin). Yüzeydeki yağ ve gresi HEMPEL’S DEGREASER 
99611 ile dikkatlice temizleyin. Diğer ahşap uygulamalarında olduğu gibi devam edin. 
Vernikli ahşap : Yüzeyde eskiden uygulanmış olan verniğin sert ve iyi yapışmış olması 
ve en az bir yıl önce uygulanmış olması halinde üzerine HEMPEL’S DIAMOND 
VARNISH 05140 uygulanabilir. Önce küçük bir alanda denenmesi önerilir. Yüzeyi 
öncelikle bir kez amonyaklı suyla bunun akabinde ise altı kez tatlı suyla yıkayın. 
Tümüyle temizleneceğinden emin olmadıkça deterjan kullanmayın aksi takdirde deterjan 
kalıntısı kürlenme reaksiyonu ve yapışma üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Eskiden 
uygulanmış olan verniği zımparalayın. Hempel's Thinner 08710 ile %25-50 inceltilmiş 
HEMPEL’S DIAMOND VARNISH 05140 ile ham yüzeyin ortaya çıktığı alanlarda 
yoklama yapın. İlk katın tinerle inceltilmiş olmasına dikkat ederek, yeni ahşap 
uygulaması gibi devam edin.  

 Not : Amonyaklı su; meşe, maun ve tik ağacının rengini değiştirebilir. 
 
UYGULAMA ŞARTLARI: Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Güçlü güneş ışığı altında, sıcak yüzeylere, 

yüksek nemde veya 2ºC’nin altındaki sıcaklıklarda uygulamayın. Çiğlenmeyi önlemek 
için yüzey sıcaklığının çiğlenme noktasının üzerinde olması gerekir. Uygulamadan sonra 
20 ºC'da 24 saat, 10 ºC'da 48 saat içinde meydana gelecek yüksek nem veya çiğlenme, 
film oluşumuna zarar verebilir. Ahşapdaki nem oranı % 16'yı geçmemelidir. Kapalı 
ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 

 
SONRAKİ KAT :   Yok 
 
UYARILAR : Eğer uygulamada fırça kullanılacaksa en iyi sonuç düz vernik fırçasıyla elde edilir. 
 Uygulamadan önce karıştırılmış olan ürünü 5-10 dakika kadar kendi haline bırakmak 

ürünün içerisinde oluşan hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayacaktır. 
Not : SERTLEŞTİRİCİ 95370 havadaki nemle reaksiyona girebilir ve bu onu kullanılmaz 
hale getirebilir. Tenekeyi kullanmadan hemen önce açın. Karışım içindeki su zerrecikleri 
de karışım ömrünü azaltır ve film bozukluklarına neden olur. Tiner ekledikten sonra 
dikkatlice karıştırın, vernikte hava kabarcıkları yaratabileceği için tenekeyi sallamayın. 
Eğer sertleştiricinin sadece bir bölümünü kullanacaksanız kapağı açmayın, 
kullanacağınız miktarı tenekenin altında açacağınız iki delik yardımı ile alın. İstenilen 
miktarı aldıktan sonra delikleri bantla sıkıca kapatın. Tenekeler (özellikle sertleştirici 
tenekeleri) teneke içinde oluşabilecek basınç nedeniyle dikkatlice açılmalıdır. İçinde 
sertleştiricisi karıştırılmış boya olan tenekelerin kapağını sıkıca kapatmayın. 

 Eklenecek tiner miktarı uygulama koşullarına (sıcaklık,havalandırma ve yüzey) bağlıdır: 
Sıcaklık, havalandırma ve yüzey. 

 Uygulamadan önce yüzeyin tamamen temiz olması çok önemlidir. Katlararası uzun 
bekleme sürelerinde ve/veya maksimum bekleme süresinin aşıldığından kuşku 
duyulduğunda yüzeyi mutlaka zımparalayın. 

 
Not :    Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.    
 
YAYINLAYAN :  HEMPEL A/S– 0514000000CS003 
 
 
 
Bu ürün bilgi föyü, daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.  Tanım ve kapsam için, ilgili  Ürün Bilgi Föyleri 
açıklayıcı  notlarına bakınız.  Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar  ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya 
spesifik olarak  tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır.  Bunların, Ürünler'in kullanılmak 
istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun  olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve\veya Kullanıcı'ya 
aittir.  Tersi yönde yazılı  bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler  "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS"  kural ve koşullarına göre 
teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir.  İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da 
açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı 
meydana gelecek sonuçlardan, iş kazalarından veya doğrudan veya dolayı zarar ve ziyandan sorumluluğundan dolayı, ihmalden doğan 
sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı değildir ),  hiçbir  tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcıda tazminat 
taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi  föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra 
geçerliliklerini kaybederler. 
  


