
 
 
 

WoodMaXX® Wood Color Dekoratif Ahşap Renklendirici 
 
Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, dekoratif özellikte  

ahşap renklendiricidir. 
 
 
 
 
 
 

İNCELTME 
KURUMA SÜRESİ 
(20°C, % 65 HR’de) SARFİYAT 

Havasız (Airless) 
Püskürtmede DEPOLAMA AMBALAJ 

 
Kullanıma hazırdır. 

  
 

 
 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖZELLİKLERİ                                                         
 

Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba 

derinlemesine nüfuz eder. Aşındırıcı 

UV ışınlarına dayanıklı, yüksek 

kalitede şeffaf pigmentler ihtiva 

ettiğinden, renkleri solmaz ve ahşabın 

doğal görünümünü örtmez. Ahşabın 

mukavemetini artırdığı gibi, üzerine 

gelecek olan vernik veya boya için 

çok iyi aderans yüzeyi oluşturur. Kısa 

kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve 

mükemmel işlenebilme yeteneğine 

sahiptir. Uygulanan malzemenin 

ömrünü uzatır. 

 

UYGULANACAK YÜZEYLER 

Eski veya yeni, iç ve dış ortamlardaki 

ahşap yüzeylerin üzerine güvenle 

kullanabileceğiniz bir dekoratif ahşap 

renklendiricidir. Ahşap evler, pencere, 

balkon, dış ve iç kapılar, ahşap çit 

direkleri, bodrum katlarının ahşapları, 

ahşap tavan, lambri, kolon ve kirişleri, 

mobilya elemanları ve benzeri ahşap 

yüzeyler üzerinde kullanılır. Arı 

kovanları ve saunalardaki ahşap 

yüzeyler ile ambalajsız gıda 

malzemelerinin barındırıldığı ahşaplar 

üzerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca 

bünyesinde yüksek miktarda doğal 

yağ içeren teak, iroko vb. ahşap 

yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA                                       
 
 

WoodMaXX
®
 Wood Color (Dekoratif 

Ahşap Renklendirici) kullanıma 

hazırdır. Uygulamadan önce ve 

uygulama esnasında karıştırılması 

önerilir. Eski boyalı yüzeyler tamamen 

temizlenmelidir. Yeni boyanacak 

ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara 

tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Yeni 

boyanacak ham ahşapta mükemmel 

korumayı sağlamak amacıyla 

önceden mutlaka WoodMaXX
® 

Ahşap 

Emprenye uygulaması yapılmalıdır. 

24 saat sonra WoodMaXX
®
 Wood 

Color (Dekoratif Ahşap Renklendirici) 

yüzeye fırça, rulo ile iki kat veya 

püskürtme sistemi ile tek kat olarak 

uygulanmalıdır. Renkli ürünlerde kat 

sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam 

eden işlerde aynı kat sayısında 

uygulama yapılmalıdır. Uygulama 

yapılacak ahşabın nem oranı %15’i 

geçmemelidir.  

 

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 

no.lu İnşaat Genel Teknik 

Şartnamesine uygun yapılan alt yapı 

yüzeylerinde uygulanması gerekmek-

tedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI-1 

Uygulama ve ürün kuruma süresi 

boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının 

+5°C ile +30°C arasında olmasına 

dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan 

korunmalıdır. Kullanılan gereçler, 

uygulamadan hemen sonra Filli Boya 

Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.  

 

 

 

PARLAMA NOKTASI  

36°C 
 
 
 
 
 
Poz No   
15.540.1004, 15.540.1006 
 
Rayiç No  
10.300.1162  
  
 
 

Sert kuruması: 8-10 saat 
İkinci kat uygulama: Solvent 
bazlı vernik için 24 saat, su 
bazlı vernik için 48 saat 
Not: Daha yüksek bağıl 
nem ve düşük sıcaklıkta 
kuruma süreleri uzayabilir. 

Ahşap cinsine ve 
emiciliğine bağlı olarak 
tek katta 1 Litre ile 10-12 
m

2
 alana uygulama 

yapılabilir. Kullanılan 
ahşabın cinsine, yüzeyin 
durumuna, uygulanacak 
kat sayısına ve 
uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat 
değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması 
yapılmalıdır. 

Basınç: 120-140 bar 
Meme Açısı: 50°  
Meme Ölçüsü (inch): 0.010” 
İnceltme: Kullanıma hazırdır. 

Kesinlikle inceltilmemelidir. 

Açılmamış ambalajında, 
serin ve kuru yerde 
dondan, direkt güneş 
ışığından korunarak 
saklanabilir. Ambalajın 
kapağını kullanımdan 
hemen sonra hava 
almayacak şekilde 
kapatınız. 

15 Litre 
2.5 Litre 
0.75 Litre  


