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                        HEMPEL’S DURA-SATIN VARNISH 
                              02040 
 
 
 
ÜRÜN TANIMI : HEMPEL’S DURA-SATIN VARNISH, hızlı kuruyan ipek parlaklı�ında üretan 

alkid verniktir. Deniz suyuna, güne� ı�ı�ına ve elveri�siz hava ko�ullarına 
dayanıklıdır.  Ürün kalitesi HEMPEL’S DURA-GLOSS ile aynıdır fakat ipek 
parlaklı�ında bir sonkat sa�lar.  

 
ÖNER�LEN KULLANIM ALANLARI: Su hattı üzerindeki yeni veya vernikli iç ve dı� ah�ap alanlarda kullanılır.  
 
F�Z�KSEL DE�ERLER : 
Renk :     �effaf/00000 
Parlaklık :    �pek mat 
Hacimce katı madde, % :   43 ± 1 
Teorik boyama alanı :      17.2 m2/litre – 25 mikron 
Parlama noktası :    38ºC 
Özgül a�ırlık :    0.9 kg/litre    
Dokunma kuruması :    2-3 saat  20ºC de 
     4-6 saat  10 ºC de 
Zımparalanma kuruması :   6 saat (yakl�) 20ºC’de 
     12 saat (yakl�) 10ºC’de 
Uçucu organik madde :    455 g/litre 

 
Yukarıda belirtilmi� olan sabit de�erler,Hempel grubu tarafından kabul edilmi� 
formüllerdeki nominal verilerdir. Normal üretim �artlarında, ISO 3534-1'de öngörülen 
ölçüde standard sapmalar meydana gelebilir. 

 
UYGULAMA ÖNER�LER�: 
Uygulama yöntemleri : En iyi sonuçlar düz vernik fırçası ile alınır. �nceltildikten sonra havalı sprey ile 

uygulamak mümkündür. Ancak bu uygulama  farklı ko�ullarda yapıldı�ı için 
yöntem konusunda genel kurallar verilemez. Parlaklık, uygulanan film 
kalınlı�ına ba�lı oldu�u için, tavsiye edilen 25 mikron kalınlı�ına uyulması 
önemlidir.  

 
Tiner (max.hacimce) :   HEMPEL’S THINNER 08230 (Arka sayfadaki “UYARILAR” bölümüne bakınız) 
Ekipmanların temizli�i :   HEMPEL’S THINNER 08230    
Kuru film kalınlı�ı :   25 mikron 
Ya� film kalınlı�ı :    50 mikron 
Katlar arası min.bekleme süresi :  4 saat (20ºC de) 
     8 saat (10 ºC) 
Katlar arası max.bekleme süresi :  48 saat (20ºC de) (Arka sayfadaki “UYARILAR” bölümüne bakınız) 

4 gün (10 ºC) (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 kar�ı 
oldu�u kadar çevrenin korunması için de  daima gerekli önlemleri alınız. Sadece iyi 
havalandırılmı� yerlerde uygulayınız.  
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HEMPEL’S DURA-GLOSS VARNISH 02020 
 
 
YÜZEY HAZIRLI�I :  HEMPEL’S DURA-GLOSS VARNISH ile astar uygulaması : HEMPEL’S DURA-

GLOSS VARNISH için lütfen ürün bilgi föyüne bakınız. 
 Dikkatli bir zımparadan sonra 1-2 kat HEMPEL’S DURA-SATIN VARNISH uygulayın. 

Gerekiyorsa uygulamayı kolayla�tırmak için tiner ekleyin. 
Vernikli ah�ap : Yüzeyi uygun bir temizleyici ile yıkayın. Tamamen temzilenmeleri 
mümkün de�ilse deterjan kullanmayın,aksi takdirde deterjan kalıntıları kuruma 
özelliklerini etkileyebilir ve yapı�ma problemi yaratabilir. Yeni ah�ap gibi uygulayın.  

 Not : Amonyaklı su; me�e, maun ve tika�acının rengini de�i�tirebilir. 
 
UYGULAMA �ARTLARI: Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yüzey sıcaklı�ı tercihan 5ºC üzerinde olmalıdır. 

Güçlü güne� ı�ı�ı altında, sıcak yüzeylere veya yüksek nemde uygulamayın. Çi�lenmeyi 
önlemek için yüzey sıcaklı�ının çi�lenme noktasının üzerinde olması gerekir. Ah�apdaki 
nem oranı % 16'yı geçmemelidir. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında 
havalandırma yapılması gerekir. Vernik uygulaması 20 ºC'da 3-4 saatte, 10 ºC'da 6-8 
saatte çi�lenme ba�lamadan uygulanmalıdır. 

 
SONRAK� KAT :   Yok 
 
UYARILAR : Tiner 08230 ekledikten sonra dikkatlice karı�tırın,vernikte hava kabarcıkları 

yaratabilece�i için kutuyu asla sallamayın. Katlararası bekleme süresi geçerse yüzeyi 
hafifçe zımparalayın. 

 
Not :    Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.    
 
YAYINLANMA TAR�H� :  A�ustos 04 tarihinde yayınlanan bu ürün bilgi föyü Aralık 04 tarihinde tercüme edilmi�tir. 

HEMPEL A/S– 0204000000CS002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu ürün bilgi föyü, daha önce yayınlanmı� 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  tanımlanmı� ko�ullar altında yapılmı� test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır.  Bunların, Ürünler'in kullanılmak 
istendi�i gerçek hayat ko�ullarında da do�ru, eksiksiz veya uygun  olaca�ının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı ve\veya Kullanıcı'ya 
aittir.  Tersi yönde yazılı  bir anla�ma yapılmadıkça, ürünler  "HEMPEL'�N GENEL SATI�, TESL�M VE SERV�S"  kural ve ko�ullarına göre 
teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve ko�ullara göre verilecektir.  �malatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KO�ULLAR'da 
açıkça belirtilmesi dı�ında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya ba�ka bir yerde tavsiye edildi�i �ekilde kullanılmasından dolayı 
meydana gelecek sonuçlardan, i� kazalarından veya do�rudan veya dolayı zarar ve ziyandan sorumlulu�undan dolayı, ihmalden do�an 
sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı de�ildir ),  hiçbir  tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcıda tazminat 
taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi  föyleri, önceden bildirilmeden de�i�tirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren be� yıl sonra 
geçerliliklerini kaybederler. 
 
   
 


