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DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru 
yerde dondan, direkt güneş ışığından ko-
runarak saklanabilir. Ambalajın kapağını 
kullanımdan hemen sonra hava almaya-
cak şekilde kapatınız.

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 18-22 m2 alana uygulama yapılabilir. Kul-
lanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygu-
lanacak 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)
Katlar arası bekleme süresi: minimum 8 saat
Sert kuruması: 24 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklık-
ta kuruma süreleri uzayabilir.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. 
İnceltmeyiniz.

ÖZELLİKLERİ
CapaWood® Teak Oil (Tik Yağı), 
wax’lı yapısı sayesinde ahşabın 
suya karşı korunmasını sağlayarak, 
ömrünü uzatır. Dış hava koşulları 
sonucu zamanla eksilen yüzeysel 
doğal yağların yerine geçerek ah-
şabı korur ve canlandırır. Kolay uy-
gulanabilme özelliğine sahip olup 
ahşaba penetrasyonu kolaydır. Yü-
zey üzerinde film tabakası oluştur-
maz. Ahşabın doğal görünümünü 
bozmadan koruma sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Her türlü dış cephe ahşap yü-
zeyler, ahşap bahçe mobilyaları, 
bahçe parkeleri,  yüzme havuzu 
kenarları, yer kaplamaları, deniz 
araçları (gemi, tekne) güvertele-
ri ve iskeleler gibi sert ahşaptan 
(teak, iroko vb.) üretilen malzeme-
lerde güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA 
CapaWood® Teak Oil (Tik Yağı), 
kullanıma hazırdır. Uygulamadan 
önce iyice karıştırılmalıdır. Uygula-
ma yapılacak ahşap yüzeyler yağ, 
kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, 
eski boya ya da vernik kalıntıları te-
mizlenmelidir. Bünyesinde yüksek 
miktarda doğal yağ içeren teak ve 
iroko gibi ahşaplar üzerine uygula-
ma yapılmadan önce yüzeyin yağ-
dan temizlenmesi için Filli Boya 
Selülozik Tiner ile silinmelidir. Bu 
işlem sonrasında zımpara yapıla-
bilir. Uygulama için uygun bir fırça 
ile temiz ve tüy bırakmayan yumu-
şak kuru bir bez yeterlidir. İlk kat 
uygulama için yağ, fırça ile yüzeye 
ahşabın damarları yönünde ve 

eşit miktarda sürülerek yapılmalı 
ve ahşap, yağ ile doyurulmalıdır. 
Yaklaşık 15 dakika sonra, yüzeyde 
fazla kalan yağın üzerinden temiz 
bez ile geçilerek silinmelidir. Bu 
işlemle yağın ahşap yüzeyine eşit 
oranda yayılması ve emilmesi sağ-
lanmış olacaktır. Uygulama, ince 
katlar halinde iki kat olarak önerilir.
Yeni ahşap yüzeylerde, ahşap 
damarları boyunca zımparalanır 
(150-180 numara zımpara kulla-
nılabilir) ve parçacıklardan temiz-
lenir. Ham ahşabın yüzeyde man-
tarlara karşı korunmasını takviye 
amacı ile uygulamadan önce ah-
şabın, 1-2 kat CapaWood® Ahşap 
Emprenye (Holzimprägniergrund) 
ile doyurulması önerilir. 24 saat 
sonra CapaWood® Teak Oil (Tik 
Yağı) uygulanabilir.
Eski ahşap yüzeylerde (boya uygu-
lanmamış ahşaplar), temiz ahşap 
yüzey çıkana kadar yüzey zımpa-
ralanır. Daha sonra, tam koruma 
sağlamak için şeffaf CapaWood® 
Ahşap Emprenye (Holzimpräg-
niergrund) uygulanmalı ve Ca-
paWood® Teak Oil (Tik Yağı) uygu-
lamasına geçilmelidir.
CapaWood® Teak Oil (Tik Yağı) ba-
kımı, ahşabın maruz kaldığı hava 
koşullarına bağlı olarak yılda 1-2 
kere tekrarlanmalıdır. Bakımlarda 
tek kat uygulamak yeterlidir.

UYARI-1
Uygulama esnasında ve ürünlerin 
tam kuruması tamamlanıncaya 
kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının 
+5°C ile +30°C arasında olmasına 
dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan 
korunmalıdır. Uygulamalar direkt 
güneş ışığı altında ve yağmurlu ha-
valarda yapılmamalıdır.
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.

PARLAMA NOKTASI
36°C

Özel olarak seçilen doğal yağların karışımı ile üretilen, 
tik (teak) ve benzeri sert ahşapların korunması ve bakımı 
için özel olarak geliştirilmiş, diğer ahşap türlerine de 
uygulanabilen üstün nitelikli bir ahşap bakım yağıdır.
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