
Rev.No: 00

Publish Date : 05.09.2018

Hava koşullarından dolayı renk değiştirmiş olan 
dış mekân bahçe mobilyalarının, pergolaların ve 
zeminlerin doğal rengine dönmesini sağlayan 
temizleme jelidir.

CapaWood® Deck Restorer
Su Bazlı Ahşap Yüzey Temizleyici

AMBALAJ
0.75 Litre

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru 
yerde dondan, direkt güneş ışığından 
korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın 
kapağını kullanımdan hemen sonra 
hava almayacak şekilde kapatınız. Ürün 
su bazlı olduğundan donmaya karşı ko-
runmalıdır. Ürün +5ºC ile +35ºC arasında 
depolanmalıdır.

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak 
tek katta 1 Litre ile ortalama 7-9 m2 alana 
uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın 
cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak 
kat sayısına ve uygulama şekline bağlı ola-
rak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
Herhangi bir vernik veya boya uy-
gulaması öncesi yüzeyin kuruması 
için en az 12 saat beklenmelidir.
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve 
düşük sıcaklıkta kuruma süreleri 
uzayabilir.

İNCELTME
Kullanıma hazır-
dır.

ÖZELLİKLERİ
Zımpara gerektirmeden ahşabın 
doğal rengine dönüşmesini sağlar. 
Su bazlıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Dış ahşap zeminler ve yüzeyler, 
bahçe mobilyaları, Tik ve sert ağaç-
tan (ahşaptan) yapılmış dış mekân 
bahçe mobilyaları ve pergolaların 
temizlenmesinde kullanılır.

UYGULAMA
CapaWood® Deck Restorer (Su 
Bazlı Ahşap Yüzey Temizleyici), kul-
lanıma hazırdır. Uygulama yapıla-
cak ahşap yüzeyler yağ, kir, reçine 
ve tozdan arındırılmalıdır.
CapaWood® Deck Restorer (Su 
Bazlı Ahşap Yüzey Temizleyici), 
doğrudan ham ahşap yüzey üze-
rine uygulanmalıdır. Yüzey her 
türlü vernik ve boya kalıntısından 
temizlenmiş olmalıdır. 
CapaWood® Deck Restorer, ah-
şap zemin üzerine yavaşça yeterli 
miktarda dökülür ve bir fırça yardı-
mıyla temizleme jeli yüzeye yayılır. 
Temizleyiciyi zemine fırça ile sürüp 
iyice yedirdikten sonra 15 dakika 
kadar bekleyiniz. Daha sonra sert 
kıllı bir fırça ile ovalayınız. Temizle-
yici uygulamasından sonra yüzey 
suyla durulanıp, 24 saat kuruma-
ya bırakılır. Eğer 15 dk sonrasında 
ahşap renginde açılma yoksa bir 
bez yardımıyla iyice ovun. Ahşap 
zemin üzerindeki seyrek lifleri yok 
etmek ve ahşabın daha iyi görün-
mesi için yüzey iyice zımparalan-
malıdır.
Ahşap zemini renklendirmek, 
beslemek ve korumak için yüzey 
temizlendikten sonra CapaWood® 

Deck Stain (Su Bazlı Ahşap Zemin 
Verniği) uygulaması rulo veya fırça 
ile iki kat olarak yapılmalıdır.
Uygulama ve ürün kuruma süresi 
boyunca ortam ve yüzey sıcaklı-
ğının +5°C ile +30°C arasında ol-
masına dikkat edilmelidir, yüzeyler 
dondan korunmalıdır. Fırça ile uy-
gulanabilir. Fırça ile tek kat uygula-
ma yapılmalı, aşırı kararmış ve çok 

kirli ahşaplarda uygulama tekrar 
edilmelidir. Kullanılan gereçler, uy-
gulamadan hemen sonra bol su 
ile temizlenmelidir.
Detaylı uygulama, sağlık-güven-
lik-taşıma riskleri ve önlemleri ile 
ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve 
TDS formlarına www.filliboya.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 
26568 no.lu İnşaat Genel Teknik 
Şartnamesine uygun yapılan alt 
yapı yüzeylerinde uygulanması 
gerekmektedir.

UYARI-1
CapaWood® Deck Restorer, bitki 
ve çimlere zarar verebileceğinden 
kullanım esnasında temasını ön-
leyiniz. Ürünün kullanımı sadece 
dış mekânlar için geçerlidir. Ürün 
Oksalik Asit içerir. Göz ve cilt ile te-
mas etmemesine dikkat edilmelidir. 
Yutulduğunda hemen tıbbi müda-
halede bulunulmalıdır. Koruyucu el-
diven ve gözlük takılmalıdır. Bol ha-
valandırılan ortamlarda uygulayın.


