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AMBALAJ
2.5 Litre, 
0.75 Litre

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde 
dondan, direkt güneş ışığından korunarak 
2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kulla-
nımdan hemen sonra hava almayacak şe-
kilde kapatınız. Ürün su bazlı olduğundan 
donmaya karşı korunmalıdır. Ürün +5°C ile 
+35°C arasında depolanmalıdır.

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek 
katta 1 Litre ile ortalama 9,5-14 m2 alana uygu-
lama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yü-
zeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve 
uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat 
değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
Katlar arası bekleme süresi: 6 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve 
düşük sıcaklıkta kuruma süreleri 
uzayabilir.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır, 
inceltilmeden kul-
lanılır.

ÖZELLİKLERİ
İçerdiği kaymayı önleyici mikro 
partiküller sayesinde zemine kay-
mazlık özeliği kazandırır. UV di-
renci çok yüksektir. Olumsuz hava 
koşullarına karşı ekstra dirençlidir. 
Su iticidir. Soft mat bir görünüm 
oluşturur. Üzerinde yürüme yo-
ğunluğuna göre ekstra dayanım 
sağlar. Yarı transparent ve sert 
yapılıdır. Su bazlı olup çevre dos-
tudur. Hızlı kurur. Ahşabın doğal 
görüntüsünü korur. Yüzeyde olu-
şan film tabakasında çatlama ve 
dökülme olmaz. Renxmatik Siste-
minde renklendirilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Dış cephe ahşap zeminlerde ve 
deck zeminlerde kullanılmak üze-
re tasarlanmıştır. Yüzme havuz 
kenarlarında, yürüyüş alanlarında, 
merdivenler ve verandalarda, res-
toran, alışveriş merkezleri ve otel-
lerde rahatlıkla kullanılabilir.

UYGULAMA
CapaWood® Deck Stain (Su Bazlı 
Ahşap Zemin Verniği), kullanıma 
hazırdır. Uygulamadan önce iyice 
karıştırılmalıdır. Uygulama yapıla-
cak ahşap yüzeyler yağ, kir, reçine 
ve tozdan arındırılmalı, eski boya 
ya da vernik kalıntıları temizlen-
melidir. Bünyesinde yüksek mik-
tarda doğal yağ içeren teak ve iro-
ko gibi ahşaplar üzerine uygulama 
yapılmadan önce yüzeyin yağdan 
temizlenmesi için Filli Boya Selü-
lozik Tiner ile silinmelidir. Bu işlem 
sonrasında zımpara yapılabilir.
Yeni ahşap yüzeyler: Kuru bir uy-
gulama yüzeyi sağlanmalıdır. Yü-
zey kaba zımparayla zımparalanır. 
CapaWood® Deck Stain uygula-
nacak ahşaplar daha önce her-
hangi bir emprenye işleminden 
geçirilmemiş ise uygulama öncesi 
CapaWood® Ahşap Emprenye ile 
emprenye edilmelidir.
Boya-vernik uygulanmış ahşapta: 
Ahşap yüzey görününceye kadar 
üstteki boya ya da verniğin zım-
paralanarak temizlenmesi gerekir.
Eski ahşap zeminler: Eski yıpran-
mış ve rengi değişmiş ahşap yü-
zeyleri temizlemede CapaWood® 
Deck Restorer (Su Bazlı Ahşap 
Yüzey Temizleyici) kullanılmalıdır. 
Daha sonra CapaWood® Deck Stain 
2 kat olarak uygulanmalıdır.
Bakım uygulamaları öncesi grileşmiş 
ve kirlenmiş yüzeyler CapaWood® 
Deck Restorer (Su Bazlı Ahşap Yü-
zey Temizleyici) ile temizlenmeli-
dir. Ahşabın maruz kaldığı hava 
koşullarına bağlı olarak CapaWood® 
Deck Stain 1 veya 2 kat olarak uy-

gulanmalıdır.
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
Ürünün kaymazlık özelliğinin etki-
lenmemesi için CapaWood® Deck 
Stain uygulanmış yüzeyin yağ, kir 
ve tozdan arındırılmasına ve temiz 
tutulmasına dikkat edilmelidir.

UYARI-2
Ambalajın kapağı açıldıktan sonra 
boya iyice karıştırılıp kullanılma-
lıdır. İstenilen renk tonu büyük 
alanda çalışılmadan önce küçük 
bir yüzeyde denenmelidir. Değişik 
ahşap yüzeylerde renk tonu fark-
lılıkları olabilir. Uygulamalar direkt 
güneş ışığı altında ve yağmurlu 
havalarda yapılmamalıdır. Renkli 
ürünlerde kat sayısı arttıkça renk 
koyulaşır. Devam eden işlerde aynı 
kat sayısında uygulama yapılma-
lıdır. Uygulama yapılacak ahşabın 
rutubet oranı %15’i geçmemelidir.
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 ve rulo 
ile uygulanabilir. Rulo ve fırça ile iki 
kat uygulama yapılmalı, katlar ara-
sında 6 saat beklenmelidir. Kullanı-

lan gereçler, uygulamadan hemen 
sonra su ile temizlenmelidir.

Dış mekan ahşap dek zeminler için özel olarak tasarlanmış, 
yüksek UV dirençli, dış hava şartlarına dayanıklı, kullanıma 
hazır, su bazlı ahşap zemin verniğidir.

CapaWood®Deck Stain
Su Bazlı Ahşap Zemin Verniği


