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AHȘABIN DOĞAL DÜȘMANLARI
Nem, kararma ve çürüme yoluyla ahșabın zarar görmesi

NEM

Bakteri
olușumu

Hücre
duvarı
yıkımı

Nem

Mavileșme
Kararma

Hücre
duvarı
yıkımı

Kapiler
boșluk

olușumu

Çürüme

UV-Ișınları

Güneș ıșınları, ahșap yüzeyleri sadece 
sıcaklık etkisiyle yıpratmakla kalmaz, aynı 
zamanda zararlı mor ötesi (UV) ıșınları 
ahșabın yüzeyinden içine doğru etki eder. 
Bu ıșınları ve yağmur v.b. tamamlayıcı 
faktörlerin etkisi ile ahșap birkaç ay gibi 
kısa bir sürede grileșir. Bu grileșme ile 
ahșabın mukavemeti azalır. Bu gibi isten-
meyen sonuçlar UV dayanımlı pigmentler 
içeren boya kullanımı ile önlenebilir. Tam 
șeffaf boyalar - içlerinde UV emici 
maddeler bulunsa dahi - güneș ıșınları 
etkisinde kalan ahșaplarda kullanıl-
mamalıdır.

Yosunlar

Özellikle ormanlık bölgelerde sık rastla-
nan bu organizmalar dıș cephe 
ahșaplarının yeșillenmesine sebep olurlar.

Nem

Dıș mekân ahșapları yağmur, kar, yoğuș-
ma, donma ve çözülme gibi doğal sebep-
lerden dolayı sürekli olarak nem etkisi 
altındadırlar. Difüzyon yoluyla ahșabın 
içine nüfuz eden nemin çıkıșına olanak 
sağlanmadığı taktirde yüzey altında 
biriken nem kaçınılmaz olarak kararma 
(örn. Ceratocystis mantarı) ve çürümeye 
yol açacaktır. 
Bu sebepleren dolayı ahșabın kullanım 
amacına göre uygun boya seçimi büyük 
önem arz etmektedir:
a) Örn. Pencere ve dıș kapılar gibi ahșap 
elemanlar ‘‘boyut hassas’’ olarak sınıflan-
dırılmaktadı. Bu nedenle bu tip ahșaplar-
da kalın katmanlı boyalar kullanılmalı ve 
böylelikle nem giriși engellenmelidir.
b) Cephe kaplamaları, çitler v.b. eleman-
larda alın bölgeleri veya mikro çatlaklar-
dan nemin girișini engellemek genelde 
mümkün değildir. Bu nedenle bu eleman-
larda difüzyona açık ince katmanlı 
boyalar  kullanılmalıdır.

Kararma/Mavileșme

Bu tip mantarlar (örn. Ceratocystis) 
ahșabın rengini değiștirirler ve kendilerini 
genelde kararma veya mavileșme belirti- 
leriyle gösterirler.

Çürüme

Ahșap için en tehlikeli mantar türüdür 
(örn. Coniophora puteana, Serpulalacri-
mans, Poria vaillantii).  Ahșabın yapısını 
tahrip eder ve mukavemet kaybına yol 
açar. Ahșap ‘‘koflașır’’.

Zararlı Böcekler

Mantarların dıșında böcekler de ahșap 
için zararlı faktörlerden biridir. En yaygın 
ve tehlikeli böcek türü odun kurdudur. 
(Hylotrupes bajulus Linné).
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Boya öncesi emprenye gerekliDoğrudan Boya Uygulaması

Çok
Dayanıklı

• Robinie
(Yalancı
Akasya)
• Iroko

Bongossi
(Azobe)
Meșe
Kızıl Sedir
Kestane

Sipo-Mahag-
oni
Dark Red
Meranti
Amerikan
Beyaz Meșe
Niagon
Sapelli

• Oregon
Pine

• Kayın• Douglasie
(je nach
Herkunft)
• Sarı Çam
• Lareks
Light Red
Meranti
• Eukalyptus

• Ladin
• Köknar
• Amerikan
Kızıl Meșe
• Tsuga
• Hemlock

• Doussié
• Bangkirai
(Shorea laevis,
Yellow balau)
• Teak
• Bilinga
(Opepe)
• Afzelia
• Basralocus

Ön koruma/emprenye gerekli değildir Sertifikalı bir emprenye maddesi ile ön koruma yapılmalıdı

Kısmen
Dayanıklı

Az
Dayanıklı

DayanıksızDayanıklı

KONSTRÜKTİF AHȘAP KORUMA

AHȘAP TÜRLERİ ve DAYANIM SINIFLARI
Ne Zaman Ön Koruma (Emprenye) Uygulanmalıdır?

Suyla teması azaltın

1 1 - 2 2 2 - 3 3 3 - 4 4 5

Ahșap Türlerin Sınıflandırılması

Kullanılacak ahșap türüne bağlı olarak dıș mekan uygu-

lamalarında kimyasal ahșap koruma gerekliliğine karar 

verilebilir. ‘‘Çok dayanıklı’’ ve ‘‘Dayanıklı’’ sınıfındaki 

ağaçlarda normal șartlarda emprenye uygulamaksızın 

biyosit içermeyen ürünlerle boyama ișlemi yapılabilir. 

‘‘Ortalama dayanıklı’’ ve ‘‘Dayanıksız’’ sınıfları arasındaki 

ağaçlarda ise dıș mekan uygulamalarında mutlaka bir ön 

koruma ișlemi yapılmalıdır.

Bu sınıflandırma ağaçlarda öz odun dikkate alınarak 

yapılmıș olduğundan dayanıklı kabul edilen ağaçlarda diri 

odun oranının yüksek olması durumunda emprenye ișlemi 

yine de uygulanmalıdır.

Bütün kimyasal önlemlerin yanı sıra projelendirme esnasın-

da ahșabın suyla temasını azaltma yoluna gidilmelidir. Eğer 

bu mümkün olmazsa en azından çabuk kurumaya olanak 

sağlayacak konstrüksiyonlar seçilmelidir. Suyun yüzey- 

lerden akması mutlaka sağlanmalıdır. (eğimli yüzeyler, 

lamba açılması vb.)
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GENEL ÇALIȘMA TALİMATLARI
Mükemmel yüzeyler...

Ön Hazırlık

▪ Kabarmıș veya yüzeye artık tam

yapıșmayan eski boyalar kazınmalıdır.

▪ Ham ahșap ve eski yüzeyler

zımparalanmalıdır. Böylelikle yeni

boyanın yüzeye daha iyi yapıșması

sağlanır.

▪ Zımpara tozu yüzeyden iyice

temizlenmelidir.

▪ Boyanacak ahșap temiz, kir ve

yağlardan arındırılmıș olmalıdır.

▪ Boyanmayacak yüzey folyo vb.

örtülerle gerekirse bant yardımıyla

yapıștırılarak korunmalıdır.

▪ Reçine kusmaları spatula ile

kazınmalı ve sellülozik tiner ile yüzey

temizlenmelidir.

Önemli Notlar

▪ Bütün Remmers Premium ürünleri

uygulama öncesi iyice karıștırılmalıdır.

▪ Remmers Premium ürünleri kullanıma

hazır ambalajlanır ve inceltme gerektirmez.

▪ Aynı ürünün farklı renkleri karıștırılabilir

fakat farklı ürünler karıștırılmamalıdır.

▪ Dıș mekanlarda kullanılacak yumușak

(dayanıksız)  ağaçlarda (çam vb.) uygun

olan Adolit serisi gibi emprenye ürünleri

ile ön koruma uygulanmalıdır. HK-Lasur

kullanılması durumunda bu ișleme

gerek yoktur.

▪ Boyama ișleminde fırça lif yönünde

sürülmelidir.

▪ Genel uygulama en az iki kat șeklinde

olmalı ve katlar arası bekleme sürelerine

uyulmalıdır.

▪ Tüketim miktarlarına ve ürünlerin teknik

föylerine dikkat edilmelidir.

Aletler

▪ Kaliteli araç ve gereç kullanımı

yüzey kalitesini önemli ölçüde

etkiler.

▪ Solventli boyalar için doğal kıl

fırça, su bazlı boyalar için akrilik

fırça kullanılmalıdır.

▪ Bazı Remmers Premium ürünleri

hazneli tabancalarla püskürtme

yoluyla da uygulanabilir.
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RENOVASYON (YENİLENME) PERİYOTLARI
Mevsim koșulları ve ürüne bağlı olarak...

< 1 Yıl5 Yıl

Renk tonları:
Șeffaf, beyaz ve
Hemlock
HK - Lasur,
Gartenholz Öle,
Holzschutz Creme...
Compact Lasur PU&
Pflege Öl

1 Yıl

< 1 Yıl5 Yıl 1 Yıl

1 - 2 Yıl8 -10 Yıl 2-3 Yıl

2 - 3 Yıl9 - 11 Yıl 3 - 4 Yıl

2 - 3 Yıl10 -12 Yıl 4 - 5 Yıl

4 - 5 Yıl12 - 15 Yıl 5 - 8 Yıl

Dolaylı Kötü 
Havadan
Așınma

Normal, doğrudan 
Kötü Havadan
Așınma

Üst Düzey,
Doğrudan Kötü
Havadan Așınma

Ürün

Yapı Elemanları
Yağıș ve direkt güneș 
ıșığından korunur (Örn. çatı
saçakları)

Yağmur ve Güneș
Ahșap Elemanlarına
direkt etki eder. (Örn.
Ahșap cepheler) 

Yapı Elemanları
Güçlü yağmur ve üst
düzey iklimsi 
yüklemelere
maruz kalır.

Pflege Öl

HK - Lasur
Gartenholtz Öle
Holzschutz Creme

Holzschutz Creme
Șeffaf& 
Wetterschutz Lasur UV
‘Șeffaf UV +’

Holzschutz Creme
Șeffaf& 
Langzeit Lasur UV
‘Șeffaf UV +’

HK - Lasur &
Langzeit Lasur UV
Fenster&Türenlasur
Compact Lasur PU
Wetterschutz Lasur UV

Venti Decklack
Compact Lack PU
Deckfarbe

Not: Bakım periyodları özellikle șeffaf kaplamalar için lokasyonun yönüne (kuzey, güney, doğu, batı) ve kullanılan 
rengin tonuna bağlıdır (açık tonlu renklerin daha kısa bakım periyotları vardır).
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DIȘ MEKAN AHȘAPLARDA REMMERS PREMIUM ÜRÜNLERİ

Mükemmel Koruma için Sistem Özeti

Ahșap Eleman Optik İstenen Yüzey Özelliği Uygulama

• Cephe
   Kaplamaları
• Panjurlar
• Balkon
  Korkulukları
• Çatı Saçakları
• Çitler
• Pergolalar
• Açık Garajlar
• Sineklik

yarı șeffaf

mat
2-3 x HK-Lasur/
1-2x Holzschutz-Creme

2x HK-Lasur/
1x Holzschutz-Creme
1x Langzeit-Lasur UV
1x Langzeit-Lasur  UV 
Șeffaf UV + ***

1x Holzschutz-Creme Șeffaf
2x Wetterschutz Renkli
1x Wetterschutz UV+Șeffaf

1x Holzschutz-Creme Șeffaf
3x Wetterschutz Șeffaf UV

1x Holzschutz grund/Adolit BQ
2x Deckfarbe

2x Pflege-Öl

2x Langzeit-Lasur

2x Gartenholz- Öle/ 
3x Universal Öl Șeffaf***

ipek parlak

ipek parlak

ipek parlak,
beyaz ve açık renk tonları

ipek parlak,
orta ve koyu renk tonları

yağlı

yağlı

ipek parlak

Uyarı: Yumușak ve dayanıksız ağaçlarda dıș uygulamalarda mutlaka ön koruma yapılmalıdır.

yarı șeffaf

• Dayanıklı 
Sert Ahșaptan 
yapılmıș
Bahçe Mobilyası

opak

Ürün Bazı ve
Not 

Solvent bazlı

șeffaf

Solvent bazlı

Su bazlı

Su bazlı

Su bazlı

1x Holzschutz grund/Adolit BQ
2x İsolier Grund
1x Deckfarbe

opak

șeffaf

ipek parlak

solvent bazlı

solvent bazlı

su bazlı

su bazlı 2x Wetterschutz Lasur UV Renkli
1x Wetterschutz Lasur UV+*** 

su bazlıipek parlak 3x Wetterschutz Lasur UV+

ipek parlak

yüksek parlak

solvent bazlı

solvent bazlı

3x Ventidecklack

2x Buntlack 2 in 1

2x Pflege-Öl

2x Gartenholz - Öle/
3x Universal Öl Șeffaf****

yağlı

yağlı

yarı șeffaf

• Dekler
• Köprüler
• Ahșap Güverteler
• Dayanıklı Sert
Ahșaptan Yapılmıș
yaya köprüleri

solvent bazlı

su bazlı

2x Pflege-Ölyağlıyarı șeffaf• Ipe, Wpc, TALI solvent bazlı



7

ipek parlak

opak

yarı șeffaf
• Pencereler
• Dıș Kapılar
• Kıș bahçeleri 
• Ahșaptan 
yapılmıș güneș 
odaları

Ahșap Eleman Optik İstenen Yüzey Özelliği UygulamaÜrün Bazı ve 
Not

ipek parlak

solvent bazlı

su bazlı*

ipek parlak

yüksek parlak

solvent bazlı

solvent bazlı

ipek parlak, beyaz ve
açık renk tonları

su bazlı*

ipek parlak, orta ve
koyu renk tonları

su bazlı*

1x HK-Lasur
3x UV Yarı șeffaf
son kat

1x HK-Lasur/
2-3x Compact Lack PU
1x Wetterschutz Șeffaf UV +**

1x Holzschutz Grund
3x Venti Decklack

1x Holzschutz Farblos
2x Buntlack 2 in 1

1x Holzschutz Grund
2x İsolier Grund
1-2x Compact Lack PU

1x Holzschutz
3xCompact Lack PU 

2x Buntlack 2 in 1yüksek parlaklıkopak 

• Korkuluk
• Çit
• ...Hafif 
Paslanmıș
Demir

solvent bazlı
aktif pas korumalı

*Dıșarıda dayanıksız ahșap için inceltme yapılırken ahșap koruyucu gereklidir . 

** Ahșap koruma ile ilgili değildir.

*** ‘‘Șeffaf UV+’’ ile ek bir kat uygulanabilir; bu durumda renk tonu daha uzun dayanır ve      

yenilenme zamanı geldiğinde yüzey basitçe ‘‘șeffaf UV+’’ ile kaplanabilir.

**** Universel Oil Șeffaf: Yumușak ahșap için 3 katman önerilir. 

       Holzschutz Creme ve Holzschutz Grund solvent bazlıdır.

Mükemmel Koruma için Sistem Özeti

DIȘ MEKAN AHȘAPLARDA REMMERS PREMIUM ÜRÜNLERİ
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İÇ MEKAN AHȘAPLARDA REMMERS PREMIUM ÜRÜNLERİ

Mükemmel Koruma için Sistem Özeti

yarı șeffaf&
șeffaf

ipek parlak
2x Wetterschutz
Lasur UV

2x Isoliergrund
1x Deckfarbe

2x Deckfarbe

ipek parlak,
beyaz ve açık renk tonları

ipek parlak,
orta ve koyu renk tonları

ipek parlak/ipek mat

doğal mat

yüksek parlak

Uyarı: İç mekan ahșaplarında ön koruma gerekli değildir.

opak

opak

• Tavan ve Duvar
  Kaplamaları      

  

2x Treppen-&
Parkettlack

PL 113

ipek parlak/ipek mat

doğal mat

șeffaf

• Masif Mobilyalar

• Parkeler

• Merdivenler

• Mantar Zeminler

șeffaf

• İç Kapılar

Ahșap Eleman Optik Yüzey Özelliği UygulamaÜrün Bazı ve 
Not

Su bazlı

Su bazlı

Su bazlı

Su bazlı

Solvent bazlı

Su bazlı

Solvent bazlı

ipek parlak

2x Treppen-&
Parkettlack

2x Hartwachs Öl

Solvent bazlı

Solvent bazlı 2x Buntlack 2 in 1

2x Venti-Decklack

2x Buntlack 2 in 1yüksek parlaklıkopak 
• Radyatörler
• Demir metaller 
(hafif paslı) 

Solvent bazlı,
Aktif pas korumalı
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Remmers Premium Ön Koruma
(Emprenye) ürünleri RAL -

Sertifikasına sahiptir. Koruma
etkileri bağımsız kurulușlarca
test edilmiș ve onaylanmıștır.

Remmers Su bazlı Premium ürünleri
Alman Çevre Bakanlığı

‘‘Mavi Melek’’ Sertifikasına sahiptir.

Çocuk Oyuncak Güvenliği
Sertifikası

Son kat boya ve bahçe ahșap
yağları, aynı isimle magazin

editörleri tarafından puanlanarak
‘‘Selbst ist der Mann’’ ödülüne

layık görülmüștür.

Öko - Test
Hartwachs - Öl ürünümüz

‘‘Öko - Test’’ inden ‘‘Çok İyi’’
derece aldı. 
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Kullanım Alanına Göre Doğru Ürün Seçimi

ÜRÜN ÇEȘİTLERİ GENEL GÖRÜNÜMÜ

Remmers premium ürünleri 5 ana ürün

kategorisine ayrılır.

İç ve dıș mekanlar için ahșap koruma

ve cilalarının tüm kategorilerinin ayrı ayrı

renklerde ve sembollerle gösterilmesi

kullanım alanlarının hızlı tespitini 

sağlamaktadır.

Langzeit-Lasur UV

Wetterschutz-Lasur UV

Holzschutz-Creme

Holzschutz-Creme farblos

HK-Lasur

Dıș Mekan Ahșap
Koruyucu Boyalar

İç Mekan Ahșap
Boyaları ve İncelticileri

Treppen & Parkettlack

Hartwachs-Öl

Treppen & Parkettpfleg

Hartwachs-Polish

Aqua Pl 413 / 30

PL 113 Parkettlack

HWS 112

Aqua FKL 402 

Aqua MSV 403

Aqua PL-413/30

Aqua FKL 402

Aqua MSV 403

Kullanım Alanına Göre Doğru Ürün Seçimi
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Teak-Öl

Bangkirai-Öl

Douglasien-Öl

Lärchen-Öl

Universal-Öl

Pflege-Öl

Grünbelag-Entferner

Compact-Lack PU

Compact-Lasur PU

Venti-Decklack

Isoliergrund

Deckfarbe

Bahçe Ahșap 
Bakımı ve Koruması

Ahșap Pencere ve
Kapılar

İç ve Dıș Mekanda 
Son Kat  Boyalar

Buntlack 2 in 1
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Dıș cephe uygulamalarında benzersiz koruma ve doğal güzellik
HK-LASUR

6 Koruma
Dıș Mekan Ahșap için

Nem
Mavileșme
Çürüme
Küf & Yosun
UV Ișınlar
Böcekler

Önemli Notlar:

HK - Lasur kullanıldığında ayrıca bir emprenye 

ișlemine gerek kalmaz. Ahșap ön koruma 

maddeleri entegre edilmiș bir koruyucudur. Doğal 

ve mat bir yüzey olușturur. Parlak yüzey 

istenildiğinde üzerine Langzeit - Lasur UV 

uygulanır.  Ahșap koruyucu özelliği RAL Sertifikası 

ile onaylanmıș bir üründür. Ahșap koruyucu 

maddelerin uygulanmasında ürün teknik föyünde 

verilen bilgilere mutlaka uyulmalıdır.

Özellikler
Koruma amaçlı özel etkin maddeler 
(biyosit) içeren solventli ahșap 
koruyucu

• Ahșap içine nüfuz eder, kabarmaz
• Su iticidir, ahșap nemini düzenler   
   ve nefes alır.
• Zımparaya gerek kalmadan 
   kolayca yenilenebilir.

Kullanım Alanları
Dıș mekan ahșaplarında kullanılır.

Dıș cephe:
• Dıș cephe kaplamalar
• Çatı saçakları
• Balkon korkulukları
• Panjurlar
• Çitler
• Çardaklar
• Ahșap kabinler
• Pergolalar
• Dekler ve Teraslar

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt
• 20 lt

Tüketim:
• 1 lt ile yüzey durumuna bağlı 
   olarak iki katta yaklașık 5-10 m²

silbergrau hemlock* eiche rustikal eiche hell

nussbaum tannengrün kiefer

palisanderpinie/lärche mahagoni kastanie salzgrün farblos*/șeffaf *

weiss

ebenholz teak

Koruma
Dıș Mekan Ahșap için

Dıș cephe
kullanımı 
için

Solvent
bazlı

Yarı șeffaf
İpek mat

Kullanmadan önce 
iyice karıștırın



13

Dıș cephe uygulamalarında yenilikçi krem ahșap koruyucu
HOLZSCHUTZ-CREME

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.
* İșaretli renk tonları düșük UV dayanımından dolayı doğrudan güneș ıșınlarına maruz ahșaplarda kullanılmamalıdır.

Önemli Notlar:

Holzschutz - Creme kullanıldığında ayrıca bir 

emprenye ișlemine gerek kalmaz. Gerekli miktar 

ham ahșapta tekkat olarak uygulanabilir. Rabıta 

edilmiș ahșaplarda ikinci kat gerekebilir. Ahșap 

ön koruma maddeleri entegre edilmiș bir boyadır. 

Doğal ve mat bir yüzey olușturur. Parlak yüzey 

istenildiğinde üzerine Langzeit - Lasur UV 

uygulanır. Ahșap koruyucu özelliği RAL Sertifikası 

ile onaylanmıș bir üründür. Ahșap koruyucu 

maddelerin (biyosit) uygulanmasında ürün teknik 

föyünde verilen bilgilere mutlaka uyulmalıdır. Çok 

hızlı ve tek katta uygulanır. Derinlemesine nüfuz 

eder, damlamaz, iz bırakmadan yayılır. Mavileș- 

meye, alglere, mantarlara, UV ıșınlarına ve 

böceklere karșı korur.

6 Koruma
Dıș Mekan Ahșap için

Nem
Mavileșme
Çürüme
Küf & Yosun
UV Ișınlar
Böcekler

Özellikler
• Tek ürünle komple koruma.
•  Damlamaz.
•  Gerekli miktarın tek katta
    uygulanmasına olanak verir.
•  Ahșabın içine nüfuz eder.
•  Ahșabı mantarlar, böcekler, nem   
    ve UV ıșınlarına karșı korur.
•  Kabarmaz.
• Fırça izi bırakmaz.

Kullanım Alanları
Dıș mekan ahșaplarında kullanılır.

Dıș cephe:
• Dıș cephe kaplamalar
• Çatı saçakları
• Balkon korkulukları
• Panjurlar
• Çitler
• Çardaklar
• Ahșap kabinler
• Pergolalar

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt

Tüketim:
• 1 lt ile yüzey durumuna bağlı 
   olarak iki katta yaklașık 5-10 m²

13

silbergrau eiche hell nussbaum

mahagoni farblos*/**/șeffaf*

teak kiefer palisander pinie/lärche

weiss

Koruma
Dıș Mekan Ahșap için

s l

Nem

Türkiye’de

İlk

Dıș cephe
kullanımı 
için

Solvent
bazlı

Yarı
transparan
mat

Karıștırılmadan
kullanılır

Damlamaz
derinlemesine
nüfus eder
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LANGZEIT-LASUR UV
Hava șartlarına karșı uzun süreli koruma ve kolay uygulama

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.
* İșaretli renk tonları düșük UV dayanımından dolayı doğrudan güneș ıșınlarına maruz ahșaplarda kullanılmamalıdır.

Geliștirilmiș
Formül

Dıș Mekan Ahșap için

silbergrau eiche rustikal eiche hell

farblos UV+/șeffaf*

teak

palisander pinie/lärche

weiss

nussbaum tannengrün

kiefer

ebenholz

Önemli Notlar:

Holzschutz Cream (șeffaf) ile birlikte bir sistem 

olarak kullanıldığında dıș etkenlere maruz kalan 

alanlarda kullanılması uygundur. Açık renkli 

ahșabı kalıcı olarak açık renkli yapmak için 

Langzeit Lasur UV (șeffaf UV +) giydirme katmanı 

olarak yenilenebilinir. Bu șekilde renk çok daha 

yavaș kararır. Langzeit Lasur UV ile kaplanmıș 

yüzeyler tekrar Langzeit Lasur UV ile problemsiz 

kaplanabilir.

Özellikler
• Solvent bazlı, dekoratif, vernikli  
   ahșap koruyucu.
• Hem iç hem dıș mekanlarda tüm  
   ahșap yapı elemanları için  
   kullanılabilinir.
•  Ekstra dayanıklı.
•  Üst düzey UV korumalı.
•  Açık renk tonları ile verniklenmiș  
   ahșapların dayanımını arttırmak 
   için son kat olarak Langzeit Lasur    
   UV șeffaf uygulaması yapınız.
• Langzeit Lasur UV șeffaf UV+ Dıș            
   mekan ahșaplarında kullanılır.
• Solvent bazlı.
• Yarı transparan/ipek parlak.

Kullanım Alanları
• Balkon korkulukları
• Açık garajlar
• Dıș kapılar/Ev kapıları
• Çatı eșikleri
• Dıș cephe kaplamalar
• Pencereler/Panjurlar
• Bahçe mobilyaları
• Çardaklar
• Çitler/Pergolalar

Uygulama Oranları:
• 2,5 lt ile 31 m² yüzey durumuna     
   bağlı olarak  
1. kat: yaklașık 100 ml/m² 
2. kat: yaklașık 60 ml/m²

İç ve dıș
cephe
kullanımı için

Solvent
bazlı

Yarı transparan
İpek parlak

Kullanmadan önce 
iyice karıștırın



WETTERSCHUTZ LASUR UV
Su bazlı, çevre dostu yarı transparan vernikli koruyucu

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.
* İșaretli renk tonları düșük UV dayanımından dolayı doğrudan güneș ıșınlarına maruz ahșaplarda kullanılmamalıdır.

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla da uygulanabilir. Dıș 

mekan uygulamalarında biyosit içermeyen 

koruma istendiğinde ideal bir çözümdür. Dıș 

Cephe uygulamalarında eğer ahșap önceden 

emprenye edilmemișse uygun Adolit serisi ile 

önceden emprenye uygulanmalıdır. Pencereler, 

kapılar vb. yapıșma istenmeyen ahșaplarda 

kullanılmamalıdır. Bu tip uygulamalarda Compact 

- Lasur PU tercih edilmelidir.

Özellikler
• Su bazlı, kokusuz bir verniktir.
• DIN EN 71-3’e göre test edilmiștir.      
   (Oyuncak güvenliği)
• Kolay uygulanır.
• Çabuk kurur.
• Hava șartlarına mükemmel  
   dayanım sağlar.

Kullanım Alanları
İç ve dıș mekan uygulamalarda tüm 
ahșaplar için uygulanabilir.

Dıș cephe:
• Dıș cephe kaplamalar
• Pencereler/Panjurlar
• Dıș kapılar
• Çatı saçakları
• Balkon korkulukları
• Bahçe mobilyaları
• Çitler
• Çardaklar
• Ahșap kabinler
• Pergolalar

İç cephe:
•  Tavan ve duvar kaplamaları

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt
• 20 lt

Tüketim:
• Yüzeye bağlı olarak 1 lt ile iki katta  
   yaklașık 7-10 m²

Su 
bazlı

Dıș Mekan Ahșap için

silbergrau eiche hell

farblos UV +/șeffaf*

teak pinie/lärche

weiss nussbaum

mahagonikiefer

istek üzerine özel renk yapılır.
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Yarı șeffaf
İpek parlak

Kullanmadan önce
iyice karıștırın

İç ve dıș
cephe
kullanımı için
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TREPPEN &
PARKETTLACK
Su bazlı, așınmaya ve çizilmeye 
dayanıklı parke cilası

TREPPEN &
PARKETPFLEGE
Su bazlı, döșeme bakım ürünü 
(Sızdırmaz yüzeyler için)

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

șeffaf     İpek parlak șeffaf     İpek mat șeffaf

Özellikler
• Suyla inceltilebilen, kokusuz bir parke cilasıdır.
• DIN EN 71-3’e göre test edilmiștir.        
   (Oyuncak güvenliği)
• Fırça veya rulo ile kolay uygulanır.
• Çabuk kurur.
• Mat veya parlak olarak temin edilebilir.
• Kimyasallara dayanıklıdır, ahșap dokusunu ortaya  
   çıkarır.

Kullanım Alanları
• Masif mobilyalar
• Parke zeminler
• Ahșap merdivenler
• İç kapılar
• Ahșap oyuncaklar

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt

Tüketim:
• Yüzeye bağlı olarak 1 lt
   ile tek katta yaklașık 15 m²

Kuruma:
• Zımpara: 4 saat

Özellikler
• İlk bakım ve düzenli bakım için sasdece bir ürün
• Yüzeyi korur, yeniler
• Kayma dayanımlıdır
• Toz ve kiri uzaklaștırır
• Su bazlı
• Șeffaf/İpek parlak

Kullanım Alanları
• Ahșap zeminler/döșemeler
• Sentetik reçine döșemeler
• Laminant parke
• Ahșap merdivenler
• Mușamba

Önemli Notlar:

İlk bakım için Treppen&Parkett- 

Pflege yüzeye sulandırılmadan 

uygulanmalı. Bu sayede çatlakları 

kapatır. Düzenli kullanıldığında 

(sulandırılarak kullanıldığında) ahșa- 

bınızı temizler hem de korur. İç me- 

kan yağlı yüzeylerin bakımı için Hard 

Wachs Öl kullanımı önerilir.

Sadece
yer silme
suyuna
ekleyin  

Su 
bazlı

Kullanmadan önce
iyice karıștırın

İç 
cephe
kullanımı için

Su 
bazlı

İç 
cephe
kullanımı için

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygula-

nabilir. En az iki kat uygulama tavsiye 

edilir. Daha fazla kat ile dayanıklılık 

arttırabilir. Uzun ömürlü bir parke 

cilasıiçin 10 lt yer silme suyuna 250 

ml. oranında Treppen & Parkettp-

flegebakım ürünü karıștırılarak en az 

haftada bir silinmelidir.
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HARTWACHS ÖL
Ahșap zeminler ve masif mobilyalar
için koruyucu yağ

HARTWACHS POLISH
Mumlu ve yağlı zeminler için
bakım ürünü

Özellikler
• Kurșunsuz doğal yağlar içeren bir üründür.
•  Mat ve açık gözenekli yüzey olușturur.
• Ahșabın kurumasını önler.
• DIN EN 71-3’e göre test edilmiștir.
  (Oyuncak güvenliği)
• Uzun ömürlüdür ve kir iticidir.

Kullanım Alanları

İç Cephe:
• Masif mobilyalar
• Parke zeminler
• Merdivenler
• İç kapılar

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 20 lt

Özellikler
• Doğal hammaddeler ile üretilmiștir.
• İlk koruma ve bakım için idealdir.
• Yeniler, yüzeyi korur.
• Su bazlı.
• Șeffaf/İpek mat.

Kullanım Alanları
• Ahșap zeminler
• Mantar zeminler
• Parke zeminler
• Ahșap merdivenler

Ambalajlar:
• 1 lt

Tüketim:
• İlk Bakım için yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt  
   ile yaklașık 10-20 m²
• Bakım: 10 lt temizlik suyuna yaklașık 200 ml

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

șeffaf

Tüketim:
•  1 lt yaklașık 25 m²
Çalıșma sırasında ahșabın
emiciliğine bağlı olarak.

Önemli Notlar:

Hartwachs-öl bulașmıș kumașlar kendiliğinden 

tutușabilirler. Bu tip kumașları, elbiseleri vb. 

ıslatarak açık havada kurumaya bırakın. Yüzey 

bakımı için yer silme suyuna Hartwachs-Polish 

karıștırılarak yüzeyi paspaslayın.

Önemli Notlar:

İlk bakımda Hartwachs Polish inceltmeden 

uygulanabilir. Ahșap parke ve merdivenlerde; 

temizlik ve bakımında kullanılır.

Sadece
yer silme
suyuna
ekleyin  

Kullanmadan
önce iyice
karıștırın

İç 
cephe
kullanımı için

Su 
bazlı

Solvent
bazlı

Șeffaf/
İpek mat

Mantar 
için



Aqua PL-413/30
Parkettlack
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Aqua PL-413 Parkettlack
Su bazlı, çift komponentli yoğun trafik parke cilası

șeffaf

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az 

iki kat uygulama tavsiye edilir. Daha fazla kat ile 

dayanıklılık arttırabilir. Uzun ömürlü bir parke 

cilasıiçin 10 lt. yer silme suyuna 250 ml. oranında 

Treppen&Parkettpflege bakım ürünü karıștırılarak 

en az haftada bir silinmelidir.

Özellikler
Yüksek dayanımlı yüzeyler oluștu- 
ran PU/Akrilat dispersiyonu, çift 
komponentli parke cilasıdır.

• Aqua H- 480 Hârter sertleștirici ile   
   1/10 oranında karıștırılarak  
   uygulanır.
• Fırça ve rulo ile kolay uygulanır.
• Çabuk kurur.
• Mat veya parlak olarak temin   
   edilebilir.
• Kimyasallara dayanıklıdır, ahșap    
   dokusunu ortaya çıkarır.

Kullanım Alanları
İç mekanlarda bulunan yüksek 
trafiğe maruz parke veya diğer 
ahșap zeminlerde kullanılır.

• Parke zeminler
• Ahșap merdivenler

Ambalajlar:
• 5 lt

Tüketim:
• Yüzeye bağlı olarak 1 lt tek katta     
    yaklașık 15 m²

Kuruma:
• Zımpara: 4 saat
• Tam kuruma: En az 14 saat

İç 
cephe
kullanımı için

Su 
bazlı
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șeffaf

PL-113 Parkettlack
Solvent bazlı, tek komponentli parke cilası

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az 

iki kat uygulama tavsiye edilir. Rulo uygulamasın-

da 6 mm’lik polyamid rulo kullanılmalıdır. Katlar 

arasında liflenme durumuna göre zımpara 

uygulanmalıdır. Daha fazla kat ile dayanıklılık 

artırabilir.

Özellikler
Yüksek dayanımlı yüzeyler oluștu- 
ran modifiye üretan reçineli tek 
komponentli parke cilasıdır.

• Yüksek așınma ve çizik 
   dayanımına  sahiptir.
• PVC ve kimyasallara karșı    
   dayanıklıdır.
• Fırça ve rulo ile kolay uygulanır.
• Mat veya parlak olarak temin  
   edilebilir.
• DIN EN 71-3’e, DIN 68861 1B’ye  
   ve Deco-Paint yönetmenliğine  
   uygundur.

Kullanım Alanları
İç mekanlarda bulunan yüksek-
trafiğe maruz parke veya diğer 
ahșap zeminlerde kullanılır.

• Parke zeminler
• Ahșap merdivenler

Ambalajlar:
• 5 lt

Tüketim:
• Yüzeye bağlı olarak 1 lt tek katta     
    yaklașık 15 m²

Kuruma:
• Zımpara: 4 saat
• Tam kuruma: En az 14 saat

İç 
cephe
kullanımı için

Solvent
bazlı

Kullanmadan
önce iyice
karıștırın
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HWS-112
Parkeler, merdivenler ve mobilyalar için yağ-wax karıșımı cila

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla uygulanabilir. En az 

iki kat uygulama tavsiye edilir. Rulo uygulamasın-

da 6mm’lik polyamid rulo kullanılmalıdır. Katlar 

arasında en az 180’lik kum zımpara uygulanma-

lıdır. HWS-112 bulașmıș tekstiller kendiliğinden 

tutușabilirler. Bu sebeple açık ortamlarda veya su 

içinde  muhafaza edilmelidirler. Yüzeylerin bakımı 

için Hartwachs-Polish kullanılmalıdır.

Özellikler
Doğal mat yüzeyler olușturan özel 
bir üründür. Yüksek mekanik ve 
kimyasal dayanıma sahiptir.

• Deco-Paint yönetmeliğine
   uygundur. 
• Tam mattır.
• DIN EN 71-3, DIN 53160 ve DIN  
   68861-1B’ye uygundur.
• Su, ketçap vb. lekelere
  dayanıklıkdır.

Kullanım Alanları

İç Cephe
• Masif mobilyalar
• Parke zeminler
• Merdivenler
• İç kapılar

Ambalajlar:
• 5 lt
• 20 lt

Tüketim:
•  1 lt ile iki katta  yaklașık 8 m²

Kuruma:
• Tozlanma kuruluğu 60 dakika
• Zımpara kuruluğu 6 saat

șeffaf

İç 
cephe
kullanımı için

Sadece
temizleyin
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AQUA FKL-402
Su bazlı parke derz dolgu verniği

AQUA MSV-403
Su bazlı parke dolgu verniği

Özellikler
• Zımpara tozuna karıștırılarak derzdolgu macunu  
   olușturulan bir üründür.
• Su bazlıdır ve kokusuzdur.
• Solvent içermez
• Üzerine tüm Remmers parke cilaları ve yağları     
   uygulanabilir.
• Hacim kaybı çok düșüktür.

Uygulama
• Zımpara tozuyla karıștırılır. Karıșım  oranı yaklașık  
   ağırlıkça %20 zımpara tozu olmalıdır.
• Derz dolgu ișlemi son zımparadan önce           
   yapılmalıdır.

Teknik Bilgiler
Renk
Ürün kodu
Ambalaj
Tüketim
Zımpara kuruluğu

Özellikler
Kenar yapıșmalarını önleyen su bazlıparke dolgu 
verniğidir.
• Kokusuzdur.
• Üzerine Aqua PL-413 parke cilası uygulanabilir.

Uygulama
Çatlak olușma riskinin yüksek olduğu parkelerde 
mutlaka uygulanmalıdır. Sistre edilmiș yüzeye rulo 
ile uygulanır.

Teknik Bilgiler
Renk
Ürün kodu
Ambalaj
Tüketim
Zımpara kuruluğu

Șeffaf
236805
5 lt.
20 m²/lt.
30-60 dk.

Șeffaf
236905
5 lt
10 m²/lt
1-2 saat

İç 
cephe
kullanımı için

Kullanmadan
önce iyice
karıștırın

Su 
bazlı
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GARTENHOLZ ÖLE
Bahçe mobilyaları ve Ahșap deckler (yürüme yolları vb.) için uzun süreli koruma

Önemli Notlar:

Massaranduba, Ipé ve WPC için uygundeğildir. Bu 

tür elemanlar için bakım yağı (pflege öl) kullanımı 

öneririz. Bahçe ahșap yağları birbirleri ile 

karıștırılabilirler. Ancak diğer yağlarla karıștırıl-

mamalıdırlar. (örn: bakım yağları) Yumușak 

ahșaplarda emprenye ile ahșap koruyucu astar 

öneririz. Sert yüksek kalitedeki ahșaplar (bahçe-

mobilyaları, güverteler vs...) kullanılmadan önce 

boylu boyunca kurutulmaya bırakılmalıdır. Univer-

sal Oil (șeffaf) kullanıldığında yenilenme periyod-

ları pigmentli (renkli) versiyonlara göre daha 

kısadır. Yumușak ağaç Holzschutz Creme 

(Farblos) ile Emprenye edilmelidir.

Özellikler
• Üç saat sonra ikinci kat 
   uygulaması yapılabilir.
• Geleneksel yağlardan 3 kat daha  
   uzun  ömürlüdür.
• Yeșil ve mavi renk mantarlarına  
   karșı   film koruyucu içerir.
• Yüksek UV koruma sağlar,   
   ağarmayı önler.
• Hafif kokulu.
• Dıș Cephe kullanımı için uygundur.
• Yarı transparan/İpek mat.
• Su bazlı.

Kullanım Alanları
• Bahçe mobilyaları
• Ișıl ișlem görmüș ahșap
• Köprüler
• Çitler
• Ahșap güverteler
• Cephe kaplamalar
• Asetillenmiș ahșaplar

Tüketim:
Sert Ahșap  
Yüzey durumuna bağlı olarak 2,5 lt 
ile yaklașık 42 m²
1. kat: 60 ile 80 ml/m²
2. kat: 40 ile 60 ml/m²

Yumușak Ahșap
Yüzey durumuna bağlı olarak 2,5 lt 
ile yaklașık  31 m²   
1. kat: 80 ile 100 ml/m²  
2. kat: 60 ile 80 ml/m²

teak-Öl bangkirai-Öl douglasien-Öl

universal-Öl (farblos)
/șeffaf *

lärchen-Öl

istek üzerine özel renk yapılır.

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir
* İșaretli renk tonu sadece Universal-Öl içindir.

Dıș
cephe
kullanımı için

Kullanmadan
önce iyice
karıștırın

Su 
bazlı

Yarı șeffaf/
mat

3 saat sonra 
kaplanabilir
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PFLEGE-ÖL
Dekler ve bahçe mobilyaları için koruyucu yağ

Önemli Notlar:

Kalite sertifikalı Bangkirai türü sert ağaçlar 

gittikçe azalmaktadır. Bunların yerine ağırlık 

kazanmaya bașlayanlar eks, termo ahșap ve WPC 

(Wood-Plastic-Composite) türü döșemelerde de 

Pflege-Öl rahatlıkla kullanılabilir. Kullanılan ağaç 

türünün dayanıklığından emin olamadığınız 

durumlarda uygun olan Adolit serisi ile ön koruma 

uygulanması önerilir. Alternatif olarak Pflege-Öl 

ürününü emprenye içeren HK-Lasur ile de 

kombine etmek mümkündür.

Özellikler
• Su itici ve açık gözenekli yüzey   
   olușturur.
• Ahșabın kurumasını önler.
• DIN EN 71-3’e göre test edilmiștir.   
   (Oyuncak güvenliği)
• Renkli Pflege-Öl ahșabın     
   grileșmesini geciktirir.

Kullanım Alanları
• Bahçe mobilyaları
• Dekler
• Ahșap güverteler 
• Asetillenmiș ahșaplar
• Massaranduba/Ipé
• Teraslar 
• Ahșap güverteler
• Köprüler

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt

Tüketim:
•  Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt  
    yaklașık 10 m²

teak bangkirai lärche

farblos*/șeffaf*

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.
* İșaretli renk tonları düșük UV dayanımından dolayı doğrudan güneș ıșınlarına maruz ahșaplarda kullanılmamalıdır.

Isıl ișlem
görmüș ahșap
WPC için

Kullanmadan
önce iyice
karıștırın

İç ve dıș
cephe
kullanımı için

Solvent
bazlı

Yarı șeffaf/
İpek mat
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GRÜNBELAG ENTFERNER (Deck Cleaner)
Dekler ve bahçe mobilyaları için temizleyici

Önemli Notlar:

Grünbelag Entferner, uygulandıktan en az 24 saat 

sonra dekoratif yüzey ișlem malzemesi ile son kat 

sürülebilir. Grileșmiș, rengi solmuș ahșapların 

renovas-yonunda kullanılır.

Özellikler
• Kendi kendine temizlenir.
• Çevreye uyumlu.
• Dıș mekan ahșapları için.
• Su bazlı.
• Temizleme ve bakım amaçlı  
    kullanılır.
• Yosun ve Alglerin ortadan
   kaldırılmasında kullanılır.

Kullanım Alanları
• Beton
• Köprüler
• Çatı kirișleri
• Dıș cephe yüzeyleri
• Bahçe mobilyaları
• Doğaltaș 
• Yürüme yolları
• WPC 
• Çitler
• Thermo wood 
• Massaranduba

Ambalajlar:
•  1 lt
•  2.5 lt

Tüketim:
•  Yüzeyin durumuna bağlı olarak 1 lt  
    ile 10 m² yaklașık olarak 100 ml/m²
•  Karıșım oranı 1/5 su ile

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İșlem öncesi ahșap yüzey

Grünbelag Entferner ile ișlem sonrası
ahșap yüzey

Dıș
cephe
kullanımı için

Su 
bazlı

Sadece
temizleyin
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COMPACT-LASUR PU
Su bazlı, çevre dostu, yarı transparan, kalın katman, ahșap vernik

Önemli Notlar:

Remmers Induline serisi ile Avrupa’da ahșap 

pencere boyaları konusundaüstün kalite sunmak-

tadır. Compact-Lasur PU bu bilgi birikiminin bir 

ürünüdür ve Induline serisi renktonları ile tam 

uyumludur. Bu sebeple onarım ișlerinde rahatlıkla 

kullanılabilir.

Özellikler
Compact-Lasur PU özellikle ahșap 
pencereler için geliștirilmiș olan 
kalın katmanlı yarı transparan bir 
verniktir. Bu özelliği ile yıllar boyu 
ahșap pencereleri hava șartlarına 
karșı korur.

• Tiksotrop, nem düzenleyici ve   
   damlamayan özelliktedir.
• Hava șartlarına mükemmel   
   dayanım sağlar ve su iticidir.
• Verniklenen yüzeyin bakımı çok    
   kolaydır.
• Çabuk kurur.
• DIN EN 71-3’e göre test edilmiștir.   
  (Oyuncak güvenliği)

Kullanım Alanları
Özellikle boyutu hassas olan 
pencereler gibi ahșap elemanlar için 
geliștirilmiștir. Ayrıca dıș uygulama-
larda tümahșaplar için uygulanabilir.

Dıș cephe:
• Ahșap pencere
• Dıș kapılar
• Dıș cephe kaplamalar
• Bahçe mobilyaları
• Balkon korkulukları
• Panjurlar
• Çitler
• Pergolalar

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt

Tüketim:
• Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt  
   ile iki katta yaklașık 7-10 m²

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.
 * İșaretli renk tonları düșük UV dayanımından dolayı doğrudan güneș ıșınlarına maruz ahșaplarda kullanılmamalıdır.

ebenholz teak tannengrün kiefer

mahagoni palisander afrormosia farblos*/șeffaf *

istek üzerine özel renk yapılır.

İç ve dıș
cephe
kullanımı için

Yarı șeffaf
İpek Parlak

Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Su 
bazlı

UV
engelleme
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COMPACTLACK PU
Su Bazlı, Opak, PU - Akrilik Boya

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

Önemli Notlar:

Renkli maddelerin ahșapta sızıntı yapmasını 

önlemek için sert ahșaba en az 2 kat Isolier Grund 

uygulanmalı ve reçine zengini ahșaplarda ara kat 

uygulaması yapılmalıdır. Büyük alanları bölümlere 

ayırarak boyayınız, hepsini tek seferde 

boyamayaçalıșmayınız. Çok güçlü güneș ıșığında 

veya 15˚C sıcaklık altında veya yüksek nemde 

çalıșmayınız. Ahșap üzerinde deneme çalıșması 

yapmanız önerilir.

Özellikler
• Yüksek kapama gücüne sahip.
• Akıșkandır.
• Uzun süreli koruma sağlar.
• İç ve Dıș mekan  ahșap kullanımı    
   için uygundur.
• Su bazlı.
• Opak/İpek parlak.

Kullanım Alanları
Astarlanmıș yüzeyler için yüksek 
kalitede son kat boya
• Dıș kapılar/ev kapıları
• Cephe kaplamaları
• Pencereler
• İç mekan kapıları
• Güneș odaları

Tüketim:
• Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt  
    ile 5-8 m²
• Yaklașık olarak her katman için   
   100 ml/m²

istek üzerine özel renk yapılır.

weiss

İç ve dıș
cephe
kullanımı için

Opak Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Su 
bazlı
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VENTI-DECKLACK
Solvent bazlı, yüksek kapatıcı ahșap boyası

Önemli Notlar:

Bu ürün hazneli tabancalarla da uygulanabilir. 

Astar ve son kat bir arada olanbir üründür. 

Yumușak ağaçlarda önceden emprenye uygulan-

ması gereklidir. Katlar arasında ara zımpara 

yapılması yüzey kalitesini arttırır. Uygulama 

esnasında ürün teknik föyünde verilen bilgilere 

dikkat edilmelidir.

Özellikler
Yüksek nitelikli alkid reçineli 
astargerektimeyen kapatıcı boya.

• Yüksek kapatıcılığa sahiptir ve   
    ipeksi parlaktır.
• DIN EN 71-3’e göre test edilmiștir.      
   (Oyuncak güvenliği)
• Astar, ara kat, son kat olarak  
   kullanılır.
• Aromat içermez ve sararmaz.
• Uzun süreli koruma sağlar.
• Solvent bazlı.

Kullanım Alanları
İç ve dıș uygulamalarda 
tümahșaplar için uygulanabilir.

Dıș cephe:
• Ahșap dıș cephe kaplamaları
• Çatı saçakları
• Balkon korkulukları
• Panjurlar
• Çitler
• Pergolalar
• Köprüler
• Dekler
• Ahșap pencereler 
• Dıș kapılar

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt

Tüketim:
• Yüzey durumuna bağlı olarak 1 lt  
   ile iki katta yaklașık 7-10 m²

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

weiss

Örtücüİç ve dıș
cephe
kullanımı için

Opak/
İpek parlak

Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Solvent
bazlı



istek üzerine özel renk yapılır.
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DECKFARBE
Su bazlı, çevre dostu, kapatıcı ahșap boyası

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

goldgeld maisgelb schwedischrot rotbraun

tabakbraun flaschengrün königsblau friesenblau

hellgrau dunkelgrau schwarz

moosgrün*

hellelfenbein
RAL1015 

nussbraun*
RAL8011 

weiss

Önemli Notlar:

Beyaz ve diğer açık renk tonlarında Isoliergrund 

ile mutlaka bir önastar uygulaması tavsiye edilir. 

Böylelikle kusma sonucu renk bozulmaları 

önlenmiș olur.

Özellikler
• Su bazlı, kapatıcı bir ahșap     
   koruyucuboyadır.
• Yüksek kapatıcılığa sahiptir ve   
   ipeksi parlaktır.
• DIN EN 71-3’e göre test  edilmiștir.  
  (Oyuncak güvenliği)
• Yüksek elastikiyete sahiptir.
• Çabuk kurur ve nefes alır.
• Hava șartlarına mükemmel    
  dayanım sağlar.

Kullanım Alanları
İç ve dıș uygulamalarda tüm 
ahșaplar için uygulanabilir.

Dıș cephe:
• Ahșap dıș/iç cephe kaplamaları
• Eski kaplamalar (yük tașıyan)
• Çatı saçakları
• Balkon korkulukları
• Panjurlar
• Çitler
• Pergolalar
• Köprüler
• Tavan ve duvar levhalarında
• Çinko/çinko levhalar/galvanizli   
   çelik yüzeyleri

İç cephe:
• Tavan ve duvar kaplamaları

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt
• 20 lt

Tüketim:
• Yüzey durumuna bağlı olarak 
   1 lt ile iki katta yaklașık 7-10 m²

İç ve dıș
cephe
kullanımı için

Opak Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Su 
bazlı



weiss

Isoliergrund 

uygulanmamıș

sararmıș yüzey 

Isoliergrund

uygulanmıș sararma

olușmamıș yüzey
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ISOLIERGRUND 
Su bazlı, kusma önleyici ahșap boya astarı

Önemli Notlar:

İnce iki kat halinde uygulama en iyi izolasyon 

etkisini sağlar. İlk kat ağacın öz suyunu bağlayıcı 

bir etkiye sahiptir. İkinci kat ile bu sıvılar tamamen 

bloke edilmiș olur. Sonuç olarak bir kat kalın 

yerine iki kat ince uygulamak çok daha iyi sonuç 

verecektir.

Özellikler
Su bazlı, opak sistemde boyanın 
ağacınsararmasını geciktiren özel 
bir astardır.

• Beyaz renkli olup üzeri Remmers  
   opak boyalar ile boyanabilir.
• Mattır.
• Açık renk örtücü boyaların
   sararmasını önler.
• Su bazlı.

Kullanım Alanları
İç ve dıș uygulamalarda tüm 
ahșaplar için uygulanabilir.

Dıș cephe:
• Ahșap dıș cephe kaplamaları
• Eski kaplamalar (yük tașıyan)
• Balkon korkulukları
• Panjurlar
• Çitler
• Çatı saçakları
• Tavan panelleri
• Pencereler
• Pergolalar
• Köprüler

Ambalajlar:
• 0,75 lt
• 2,5 lt
• 5 lt
• 10 lt

Tüketim:
• 1 lt ile iki katta yaklașık 7-10 m²

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

İç ve dıș
cephe
kullanımı için

Opak Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Su 
bazlı



istek üzerine özel renk yapılır.
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BUNTLACK 2 in 1
Pas koruma astarı ve yüksek parlaklıkta boya ikisi bir arada

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

Önemli Notlar:

Buntlack 2 in 1 fırça, sünger veya sprey ile 

uygulanabilir. Pas koruması olarak uygulandığın-

da en az 2 kat Buntlack 2 in 1 uygulanmalıdır. 

Uygulama sırasında Buntlack 2 in 1 boyasını ince 

katmanlar olarak uygulayınız. Kalın katmanlar 

kurumanın gözle görülür biçimde gecikmesine 

neden olur. En iyi sonuçları elde etmek için alt 

katmanın temiz, kuru olmalı yağ ve tuzlardan 

arınmıș olmalıdır.

Özellikler
• Astar ve renkli boya ikisi bir arada.
• Entegre edilmiș pas koruması ile.
• Yüksek kapama gücü.
• Yüksek katı içerik.
• Pürüzsüz uygulama.
• Darbe ve çiziğe dayanıklı.
• Hava koșullarına ve UV ıșınlarına  
   karșı dirençli.
• Isıya karșı dirençli.
• Sararmaz.
• Opak/Yüksek parlak.

Kullanım Alanları
• Eski kaplamalar (yük tașıyan)
• Direkt pas üzerine 
• Demirli yüzeyler (hafif paslanmıș)
• Bahçe mobilyaları
• Pencereler
• Radyatörler
• Ahșap inșaatlar
• Çelik
• Kapılar

Ambalajlar:
• 0,35 lt
• 0,75 lt
• 2,5 lt

Tüketim:
• 2,5 lt ile yaklașık 28 m²
• Tabaka kalınlığına bağlı olarak
   80 ml/m²

reinweiss
RAL 9010

rapsgelb
RAL 1021

feuerro
RAL 3000

t nussbraun
RAL 8011

moosgrün
RAL 6005

laubgrün
RAL 6002

lichtgrau
RAL 7035

weissaluminium
RAL 9006

silbergrau
RAL 7001

tiefschwarz
RAL 9005

enzianblau
RAL 5010

cremeweiss
RAL 9001

schokobraun
RAL 8017

Örtücüİç ve dıș
cephe
kullanımı için

Opak/
İpek parlak

Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Solvent
bazlı
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Adolit BQ
Su bazlı, ağır metal içermeyen sıvı Emprenye Konsantresi

Önemli Notlar:

Kuruma sonrası su veya solvent bazlı boyalarla 

boyanabilir. Fikslenme sonrası (yakl. 7 gün) 

ahșaptan yıkanmaz. DIBT sertifika no. 

Z-58.1-1490

Özellikler
Borik asit ve amonyak içeren 
emprenyekonsantresidir.

• Mantarlara, mavileșmeye ve   
   böceklere karșı ön koruma sağlar.
• Tehlike sınıfı 1-3.
• Daldırma, fırça ve çift vakum      
   yöntemiyle uygulanabilir.
• Paslanmayı önleyici özelliktedir.
• Özel olarak renklendirilebilir.

Kullanım Alanları
Toprakla temas etmeyen tüm 
ahșapların emprenye edilmesinde 
kullanılabilir. 

Konsantrasyonlar:
Daldırma/fırça uygulaması: 
En az %10’luk çözelti hazırlanır. 
Çift vakum uygulaması:
En az %2,5’luk çözelti hazırlanır.

Ambalaj:
• 30 kg Bidon
• 1100 kg IBS

Tüketim:
• TS-1     1,25 kg/m³
• TS-2     2,50 kg/m³
• TS-3     7,50 kg/m³

Ahșap üzerindeki renk tonu farklılık gösterebilir.

șeffaf

gelb

braun

grün

Kullanmadan önce 
iyice karıștırın

Su 
bazlı
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