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Ürün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi FöyüÜrün Bilgi Föyü    

       HEMPEL’S TEAK COLOUR RESTORER 67462 
            

                        
ÜRÜN TANIMI :  HEMPEL’ TEAK COLOUR RESTORER 67462 ahşap yüzeyler için küflenmeyi 

önleyen ajanlar içeren pigmentli yağdır. Uygulama sonrası ahşap, altın renkli bir 
görünüm kazanır.   

 
ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI: Tik de dahil olmak üzere yeni veya daha önceden yağ veya ahşap koruyucu 

kullanılmış ahşap yüzeylerde kullanılır. Güverte için uygun değildir.  
 
FİZİKSEL DEĞERLER : 
Renk :     Tik / 65220 
Parlaklık :    Şeffaf, kahverengi 
Hacimce katı madde, % :   29 ± 1 
Teorik boyama alanı :      Arka sayfadaki UYARILAR bölümüne bakınız 
Parlama noktası :    >62ºC 
Özgül ağırlık :    0.9 kg/litre    
Yüzey kuruması :    1 saat (yaklaşık olarak - 20ºC’de) (ISO 1517) 
     2 saat (yaklaşık olarak - 10ºC’de) (ISO 1517) 
Dokunma kuruması :    6-8 saat 20ºC’de  
     12-16 saat 10 ºC’de  
 

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 : Fırça, Daldırma  
Tiner (max.hacimce) : Tiner eklemeyiniz. 
Ekipmanların temizliği :   HEMPEL’S THINNER 08230 
Kuru film kalınlığı :   15 mikron 
Yaş film kalınlığı :    50 mikron 
Katlararası min. Bekleme süresi :  Kuruduğunda 
Katlararası maks. Bekleme süresi :  Yok 
 
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 TEAK COLOUR RESTORER 67462 
 
UYGULAMA ŞARTLARI : Tik olmayan ve vakumlu emprenye edilmemiş yeni ahşap : 

Kuru ve temiz yüzeyi uygun ahşap bir koruyucu ile doyurunuz ve kurumasını bekleyiniz.  
 HEMPEL’S TEAK COLOUR RESTORER 67462'yi kapalı alanlarda iki kat dış alanlarda 

ise üç kat olarak uygulayın. 
 Yeni tik ve vakumlu emprenye edilmiş ahşap : 
 Kuru ve temiz yüzeyin üzerine iki kat HEMPEL’S TEAK COLOUR RESTORER 67462 

uygulayın.Tiki tercihen HEMPEL’S TEAK CLEAN ING POWDER 67543 ile temizleyin.  
 Önceden işlenmiş ahşap : 

Tüm kirlilikleri yok etmek için yüzeyi uygun bir deterjanla yıkayın. Gevşek boya 
kalıntılarını temzileyin. Açık spotlara uygun ahşap koruyucu uygulayın (tik için geçerli 
değil). HEMPEL’S TEAK COLOUR RESTORER 67462'yi 1-2 kat olarak uygulayın 
,tercihen renk tonunu korumak için uygun ahşap koruyucu ile 1:1 inceltin. 

 
SONRAKİ KAT :   Yok 
 
UYARILAR :  Yüzey tamamen temiz ve kuru olmalıdır. Nemli hava koşullarında veya 5ºC'ın altındaki 

sıcaklıklarda uygulamayın. 
 Ahşapdaki nem oranı % 16'yı geçmemelidir. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma 

sırasında havalandırma yapılması gerekir. 
 Düz, pürüzsüz yüzeylerde pratik harcama oranı 10-20 m²/ltr’dir. Pürüzlü veya emici 

yüzeylerde harcama oranı 5-10 m²/ltr’e düşecektir. 
 HEMPEL’S TEAK COLOUR RESTORER 67462'yi emmiş bezlerin kendi kendine 

alev alması mümkün olduğundan kullandıktan sonra emniyetli bir şekilde atılması 
gerekmektedir. 

 Yüzeyi çelik malzeme ile temizlemekten kaçının, aksi takdirde pas lekeleri oluşabilir. 
 
Not : Bu Ürün Bilgi Föyü’ nde verilen bilgiler ticari kullanım içindir.   
 
YAYINLAYAN :  HEMPEL A/S– 6746265220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
   


