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AqAquuaa  DDSSLL--5555//mmat

farblos / şeffaf 7220 ◼ ◼

7221 ◼ ◼

AqAquuaa  DDSSLL--5555//yarı parlak

7210 ◼ ◼
hell eiche (RC-365) 7211 ◼ ◼
pinie / lärche (RC-260) 7212 ◼ ◼
teak (RC-545) 7213 ◼ ◼
nussbaum (RC-660) 7214 ◼ ◼
palisander (RC-720) 7215 ◼ ◼

7216 ◼ ◼
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Uygulama miktarı yaklaşık 100 ml/m² (kat başına)

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU
Pencereler, kapılar ve diğer yüksek değerli ahşap elemanlar için 
çok iyi tesviye özelliklerine sahip su bazlı yüksek yapılı boya

Renk Mevcut

Palet adeti

Ambalaj

Ambalaj Türü

Ambalaj Kodu

Ürün No

Teneke kutu Teneke kutu

özel renk

farblos / şeffaf

özel renk



mat, ipek parlak

Aqua IG-15 Impregnation Primer IT* Aqua IG-15 Impregnation Primer IT* (7145)(7145)

Induline SW-910 Induline SW-910 (3777)(3777)

Aqua RG-27 Renovation Primer Aqua RG-27 Renovation Primer (7146)(7146)

Aqua HSL-35/m Premium Wood Protection Stain 3in1* Aqua HSL-35/m Premium Wood Protection Stain 3in1* (7120)(7120)

Aqua ML-69/sm 3 in 1 Multi-Purpose Varnish Aqua ML-69/sm 3 in 1 Multi-Purpose Varnish (7250)(7250)

Aqua OZA-90 Open Time Additive Aqua OZA-90 Open Time Additive (5320)(5320)

■ Yüzey için gerekenler
Yüzey temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır.
Boyutsal olarak kararlı ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği %11-15
Sınırlı veya boyutsal kararlılığı olmayan ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği maks. %18

Yüzey hazırlığı
Kir, yağ ve yapışmayan eski kaplamaları iyice temizleyin.
Hala sağlam olan eski kaplamaları iyice zımparalayın.
Gri ve yıpranmış ahşap yüzeyleri sağlam, parlak ahşap olacak şekilde zımparalayın.
BFS Uygulama Kuralları No. 18 "Açık Alanlarda Ahşap ve Ahşap İşleme Malzemelerinin Kaplamaları"na uyun. 
Yumuşak çürümeye ve mavi lekelere karşı korunması gereken dış ahşaba Aqua IG-15-Impregnation Primer IT* 
ile ön işlem uygulayın - iç mekan ahşapları için gerekli değildir (*biyositleri güvenli bir şekilde kullanın. 
Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun).

■

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU
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Kullanım alanları

Ürün özellikleri 

Ürün teknik verileri

Sertifikalar

Olası sistem ürünleri

 DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"

Uygulamaya Hazırlık

■ İç mekan ve dış mekan ahşap
■ Boyutsal olarak kararlı ahşap yapı elemanları: örn. pencere ve kapı
■ Sınırlı boyutsal kararlılığa sahip ahşap yapı elemanları, örn. katlanır panjur, lambri, çardak 
■ Bakım katı olarak da kullanılabilir
■ Zemin kaplaması için uygun değildir (teraslar, ahşap zeminler vb.)
■ Profesyoneller tarafından kullanım için

■ Sararmaya karşı dayanıklı
■ Uygulaması kolay
■ Hava koşullarına dayanıklı ve nem düzenleyici
■ Blok dirençli (Uygulama Kuralları HO.03)
■ Uzun ömürlü, kir tutmayan ve dayanıklı
■ Mükemmel akış özellikleri
■ Yüksek elastikiyet
■ UV engelleyici
■ Bakım çalışmaları için kullanıldığında eski kaplamalara olağanüstü yapışma

Parlaklık derecesi

Bağlayıcı madde

Yoğunluk (20 °C)

Koku

Özel reçineler

yaklaşık 1.04 g/cm³

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

hafif, bir kere kuruduğunda kokusuz

http://qr.remmers.com/p/7145
http://qr.remmers.com/p/3777
http://qr.remmers.com/p/7146
http://qr.remmers.com/p/7120
http://qr.remmers.com/p/7250
http://qr.remmers.com/p/5320


Kullanım koşulları
Malzemenin, havanın ve yüzeyin optimum sıcaklığı: en az +10 °C ile en fazla +25 °C. Bağıl nem %50 - %65. 
İyice karıştırın.
Fırça, ve püskürterek uygulayınız.
Akış kabı tabancası: meme boyutu: 2,0 - 2,5 mm; atomizer hava basıncı: 2,0 - 3,0 bar.
Havasız püskürtme: meme boyutu: 0,28-0,33 mm; malzeme basıncı: 70-90 bar.
Hava karışımlı püskürtme: meme boyutu: 0,28-0,33 mm; malzeme basıncı: 70-90 bar, atomizer hava basıncı 
1-2 bar.
Kuruduktan sonra daha fazla kat uygulayın.
Astarlamadan sonra hafif ara zımparalama yapın.
Hafif bir ara zımpara ile 2 - 3 kat uygulayın.
Bakım kaplaması: Hafif ara zımpara ile 1 - 2 kat.
Açılmış kapları iyice kapatın ve içindekileri mümkün olan en kısa sürede kullanın.

■

■

Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin. +5 °C'nin altında 
kullanmayın.
Sıcaklık çok düşük veya nem çok yüksek ise malzemenin istenilen özelliklere ulaşması daha uzun sürer. 
Sıcaklık çok yüksek veya nem çok düşükse malzeme daha çabuk kurur. Bu gibi durumlarda Aqua OZA-90 Açık 
Zaman Katkısı eklemenizi öneririz.
Neme karşı korumak için su yoluna ve kesilmiş yüzeylere iki kat Induline SW-910 uygulayın.
Su damlayan bir kenar oluşturmak için su yolu yüzeyini alt kısımdan kesin.
Bor tuzları ile emprenye edilmiş ahşap üzerinde kullanmayınız.
Geniş yüzeyleri şeritler halinde bölün ve geniş alanları tek seferde kaplamayın.
Sızdırmazlık bileşenleri kaplama ile uyumlu olmalıdır ve ancak kaplama tamamen kuruduktan sonra 
uygulanabilir.
Kaplama yapılan veya kurutulan alanlar yağmur, rüzgar, güneş ışığı ve yoğuşmaya karşı korunmalıdır. 
Plastifiyan içeren contalar, dispersiyon boyalarla birlikte yapışkan hale gelme eğilimindedir. Plastikleştirici 
içermeyen contalar kullanın.
Meşe içindeki maddeler, suyla seyreltilebilir dispersiyon lekeleriyle kaplandığında sızarak koyu renk 
bozulmasına neden olabilir.
Şeffaf versiyon, doğrudan hava koşullarına maruz kalan dış yüzeylerde kullanım için uygun değildir.

Kuruma
Toz kuruluğu: yaklaşık 1 saat
Kaplanabilir: yaklaşık 4 saat
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklıklarda, yüksek nemde veya maksimum katman kalınlığı aşıldığında, kaplamanın tamamen 
kuruması önemli ölçüde daha uzun sürebilir.

İnceltme
Gerektiğinde %5'e kadar su veya Aqua OZA-90 Açılma Süresi Katkısı ile inceltiniz.

■

Yüksek reçine içeriğine sahip rendelenmiş karaçam ve yumuşak ağaçlarda, kaplamanın yapışması ve 
hava koşullarına karşı direnci azalmış olabilir. Bu özellikle yatay yıl halkalarında, budaklarda ve reçine 
içeriği yüksek kış büyüme alanlarında geçerlidir. Bu yüzeylerde bakım ve yenileme daha sık 
yapılmalıdır. Bunun tek çaresi ön havalandırma veya çok kaba zımparalamadır (P80). Bu ağaç türleri 
kaba biçilmiş ise, önemli ölçüde daha uzun bakım ve yenileme aralıkları beklenebilir.
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Uygulama

Kullanım önerileri

Notlar

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU



Akrilik kıllı boya fırçası, yassı fırça, akış kupası tabancası, havasız/hava karışımı püskürtme 
ekipmanı

Aletleri kullanımdan hemen sonra su ve deterjanla temizleyin.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.
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Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam 
deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu 
nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların 
nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve  
karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın 
kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, 
herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle 
irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak 

uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz 
sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki 
bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm 
konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki 
versiyonun yerine geçer.

www.remmersahsap.com

Aletler / Temizlik

Depolama / Raf ömrü

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Kişisel koruyucu ekipman

Atık talimatı

"Decopaint" Direktifi (2004/42/
EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/e: max. 130 g/l (2010). 
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.

Büyük miktarlarda artan malzeme orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf 
edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklarla birlikte 
atılmamalıdır. Kanalizasyon sistemine karışmasına izin vermeyin. Lavaboya boşaltmayın.

Püskürtme sırasında güvenlik gözlükleriyle birlikte en az A/P2 kombinasyon filtreli solunum 
koruması takılmalıdır. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler giyin.

Ürünün nakliyesi, depolanması ve taşınması ile bertaraf ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 24 ay 
saklanabilir.

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU
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