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    Ürün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  FöyüÜrün Bilgi  Föyü    

Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

              HEMPEL’S IMPREG 2 
                                    02420 
 
ÜRÜN TANIMI : HEMPEL’S IMPREG 2, hava kurumalı üretan alkid verniktir. Deniz suyuna, 

güneş ışığına ve elverişsiz hava koşullarına dayanıklıdır.   
 
 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Su hattı üzerindeki yeni veya daha önceden verniklenmiş iç ve dış ahşap 

yapılarda kullanılır. 
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Şeffaf/00000 
Parlaklık :    Parlak  
Hacimce katı madde, % :   48 ± 1 
Teorik boyama alanı :      19.2 m2/litre (25 mikron uygulandığında) 
Parlama noktası :    38ºC 
Özgül ağırlık :    0.9 kg/litre    
Dokunma kuruması :    6 saat  20ºC de 
     12 saat  10 ºC de 
Uçucu organik madde :    415 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: 
Uygulama yöntemleri : En iyi sonuçlar düz vernik fırçası ile alınır. İnceltildikten sonra havalı sprey ile 

uygulamak mümkündür. Ancak bu uygulama  özel koşullarda yapıldığı için 
yöntem konusunda genel kurallar verilemez. 

 
Tiner (max.hacimce) : HEMPEL’S THINNER 08230(% 20)  )Arka sayfadaki “UYARILAR” bölümüne 

bakınız.) 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S THINNER 08230    
Kuru film kalınlığı :   25 mikron 
Yaş film kalınlığı :    50 mikron  
Katlar arası min.bekleme süresi :  12 saat (20ºC de) 
     24 saat (10 ºC) 
Katlar arası max.bekleme süresi : Yok (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 IMPREG 2    
 
YÜZEY HAZIRLIĞI :  Yeni ahşap (kontraplak ve tik haricinde) : Zımparalayın (tozu temizleyin). Kuru yüzeyi 

HEMPEL’S IMPREG 1 ile doyurunuz. Ancak bu işlemden sonra fazla gelen miktar 
temizlenmelidir. 4 kat HEMPEL’S IMPREG 2 uygulayın. Yüzeyi 320 no’lu zımpara ile 
zımparalayın. Düzgün bir yüzey elde etmek için katlar arasında zımparalama önerilir 
(tozu temizleyin).  

 Kontraplak : Zımparalayın (tozu temizleyin). HEMPADUR SEALER 0599 ile yüzeyi 
kapatın (yüzeyde sürekli bir tam kat oluşturmaktan kaçının). Diğer ahşap 
uygulamalarında olduğu 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 : Yüzeyi uygun bir temizleyici ile yıkayın. Tamamen temizlenmeleri 
mümkün değilse deterjan kullanmayın, aksi takdirde deterjan kalıntıları kuruma 
özelliklerini etkileyebilir ve yapışma problemi yaratabilir. Yüzeyi 220 no’lu zımpara ile 
zımparalayın. Çıplak ahşap yüzeylerde yeni ahşapta olduğu gibi HEMPEL’S IMPREG 1 
kullanın. 
Not : Amonyaklı su; meşe,maun ve tikağacının rengini değiştirebilir. 

 
UYGULAMA ŞARTLARI: Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yüzey sıcaklığı tercihan 5ºC üzerinde olmalıdır. 

Çiğlenmeyi önlemek için yüzey sıcaklığının çiğlenme noktasının üzerinde olması gerekir. 
Güçlü güneş ışığı altında, sıcak yüzeylere veya yüksek nemde uygulamayın. Çiğlenmeyi 
önlemek için yüzey sıcaklığının çiğlenme noktasının mutlaka üzerinde olması gerekir.  
Ahşapdaki nem oranı % 16'yı geçmemelidir. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma 
sırasında havalandırma yapılması gerekir. Vernik uygulaması 20 ºC'de 3-4 saatte,  
10 ºC'de 6-8 saatte çiğlenme başlamadan uygulanmalıdır. 

 
SONRAKİ KAT :   Yok 
 
 
UYARILAR : THINNER 08230 ekledikten sonra dikkatlice karıştırın, vernikte hava kabarcıkları 

yaratabileceği için tenekeyi sallamayın. 
 HEMPEL’S IMPREG 2, 20ºC’de yaklaşık 12 saat, 10ºC‘de yaklaşık 24 saat sonra 

zımparalama için uygundur. 
Katlararası bekleme süresi : Optimum performans için katlararası bekleme süresi, 20ºC’de maks. 2 gün, 10ºC’de 

maks. 4 gün olarak önerilir.  
Not :    Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.    
 
YAYINLAYAN :  HEMPEL A/S– 0242000000CS002 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
  


