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Zanaat da Güvenilir Partneriniz

Tekn�k B�lg� Formu

AQUA CLOUsil®Su Bazlı
Renkli Ahşap Koruyucu
Özell�kler

Tem�zl�k

Su �le �ncelt�leb�len, VOC-Decopa�nt-konformlu ahşap
koruma. Damlamayan, hızlı kuruyan,kokusuz.

Kullanımdan hemen sonra aletler� su �le tem�zley�n. Kuruyan
kalıntıları CLOU WL-Tem�zley�c� kullanın.

• UV-ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı dayanıklı
• Boya f�lm� elast�kt�r
• Soyulmaz ve kabarcık oluşturmaz
• Ahşap transparan b�r renklenme alır
• Tüm renkler� kend� aralarında karıştırıp ara renkler
elde edeb�l�rs�n�z

Depolama/Bertaraf
Or�j�nal ambalajında �y�ce kapalı ser�n/don olmayan yerde
muhafaza ed�n. Vern�k artıkları özel atık merkezler�ne
ver�lmel�. Öner�len Atık kod no 08 01 11: Avrupa atık
kataloğuna göre (bölgesel atık �mha yer� �le anlaşılmalı).
Kapalı or�j�nal ambalajında raf ömrü: 1 yıl

Kullanım Alanları
Yaprak döken ve İğne yapraklı ağaçların �ç ve dış mekanda
transparan, dekorat�f b�r ahşap koruması �ç�nd�r, mesela
paneller, kaplamalar, duvar kaplamaları, kapılar, pencereler,
panjurlar, garaj kapıları, ç�tler v.b., ve ayrıca esk�m�ş boyaların
yen�lenmes�nde kullanılır.
Dış mekanda mantar, küf ve mav� kelebekten korumak �ç�n
önceden AQUA CLOU Holzschutzgrund (astar) kullanmak
gerekl�d�r.
İşleme/Uygulama
Uygulama metotları:
Ver�ml�l�k (m2/L�tre):

Fırça
12

T�ner:
Çalışma v�skoz�tes�:
V�skoz�te:
Yoğunluk (g/cm3):
Ph-değer�

Yer altı suları, sular veya kanal�zasyona dökülmes�ne �z�n
vermey�n (WGK 1).
Ayrıca düşük em�syonlu boya/vern�klerde de her zamank�
koruma önlemler�n�n alınması gerek�r.
Özel Tal�matlar
AB-Yönetmel�ğ�n�n 2004/42 �z�n ver�len maks�mum VOC
değerler�n�n (Ürün katagor�s� II/e) kullanıma hazır halde
130g/I (L�m�t 2010)d�r. AQUA CLOUs�l �n maks�mum �çer�ğ�
kullanıma hazır halde 50g/I VOC dur.
Test Standartları
DIN 68861-1C (k�myasal dayanıklılık)

Tekn�k B�lg�ler
Karıştırma oranı:

Güvenl�k Tal�matları

5:1 CLOUCRYL –Sertleşt�r�c�
saf su
kullanıma hazır
t�ksotrop�k
~ 1,045
8,5

Kuruma
(20 °C ve 50% görecel� hava nem�)
Toza karşı kuruluğu:
20 dak�ka
Dokunma kuruluğu:
2 saat
Tamamen kuruma:
b�r gece
Boyanab�l�r:
1-2 gün
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S�par�ş B�lg�ler�
Art�kel numaraları:
Nr. 0 şeffaf
Nr. 1 doğal
Nr. 2 meşe
Nr. 3 maun
Nr. 4 cev�z
Nr. 5 oregon –çamı
Nr. 6 pelesenk
Nr. 8 s�yah
Nr. 9 t�k
Nr. 10 kestane
Nr. 12 kahvereng�
Nr. 17 beyaz

1200.00000
1200.00001
1200.00002
1200.00003
1200.00004
1200.00005
1200.00006
1200.00008
1200.00009
1200.00010
1200.00012
1200.00017
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Zanaat da Güvenilir Partneriniz

İşleme Tal�matları

AQUA CLOUsil®Su Bazlı
Renkli Ahşap Koruyucu
Ön Hazırlık

Özel Tal�matlar

Zem�n�n kuru (ahşabın nem� %8-12) ve yağ, wax, zımpara
tozu veya d�ğer k�rlenmelerden arındırılmış olması gerek.
Aşırı reç�ne �çeren ahşapları (mesela çıralı çam) Entharzer
499 �le yıkayın.
Zımparayı 220 kumlu zımpara �le yapın ve �y�ce tem�zley�n.
Yen�leme çalışmalarında soyulmuş veya yıpranmış boyaları
tamamen çıkarın ve kalan boyaları �y�ce zımparalayın.

“Natur-doğal” renk tonunu sadece hava koşullarına fazla
maruz kalmayan yerlerde kullanın, çünkü bu renk tonu az
p�gment �çerd�ğ� �ç�n UV-ışınlarına karşı daha az koruma
sağlar.

İşleme/Uygulama

“Beyaz” renk tonunu sadece doğal olarak açık renkl�
ahşaplarda kullanın ( lad�n, akçaağaç), yan� renk vermeyecek olanlarda. D�şbudak tanen �çerd�ğ� �ç�n sararma olab�l�r.

Dış mekanda meşe �ç�n uygun değ�ld�r – burada daha kalın
b�r koruma gerek�r.

Materyal-, zem�n- ve ortamın sıcaklığı 15 °C n�n altında
olmamalı.
Ambalajın �çer�ğ�n� kullanmadan önce çalkalayın veya
karıştırın.
Sürmek �ç�n metal �çermeyen, yumuşak fırça kullanın
(özell�kle uygun olan: su bazlı boyalar �ç�n perlon Fırça).
AQUA CLOUs�l� 2x eş�t, basınç yapmadan, su yönünde
sürün ve fazlasını fırça �le eş�t şek�lde dağıtın. Katlar arası
haf�f b�r zımpara 240 kumlu zımpara �le yapın.
Dış hava koşullarına maruz kalan ve boyutlu parçaları
(mesela pencereler) üçüncü b�r kat daha gerek duyarlar.
Terc�hen koyu p�gmentl�, çünkü UV-korumayı yükselt�rler.
Baş kısımları ve aşırı em�c� yerlere özell�kle d�kkatl� sürün.

Dış mekanda ahşaplar küf, mantar ve mav� kelebeğe karşı
korunması gerek�yorsa önceden AQUA CLOU
Holzschutzgrund �le astarlanması gerek�r.

Kuruma
Katlar arası 1-2 gün bekley�n.
Tanen �çeren bazı egzot�klerde (mesela Kambala) AQUA
CLOUs�l daha yavaş kurur ve bu yüzden katlar arası kuruma
süreler�n�n daha uzun tutulması gerekeb�l�r.
Opt�mum kuruma şartları

Bu b�lg�ler yasal olarak bağlayıcı değ�llerd�r. Deneme
süreçler� ve tecrübeler baz alınmıştır. İşlem b�lg�ler�
gerekt�ğ�nde �şe göre uyarlanmalıdır. Tüm tekn�k b�lg�ler
geçerl�l�ğ�n� y�t�r�r. Uygulama yapıldığında müdahale
edemed�ğ�m�z �ç�n bu b�lg� formunun �çer�ğ� �ç�n b�r
yükümlülük elde ed�lemez.İşleme b�lg�ler� kend� çalışma
koşullarınıza göre uyarlamak gerekeb�l�r ve gerekt�ğ�nde b�r
deneme tavs�ye ed�l�r. Ürünler�m�z profesyonel kullanıcılar
�ç�n üret�lm�şt�r. Bu k�ş�ler boya, vern�k, renklend�r�c� ve
korumalar hakkında b�lg� sah�b�d�rlerd�r. Bel�rs�zl�k olduğunda
tekn�kerler�m�z en �y� şek�lde b�lg�ler�n� s�zlerle paylaşırlar.
Bu danışmanlık h�zmetler� yazılı olmadıkları takd�rde
yükümlülükler� yoktur. Tab�� k� ürünler�m�z�n kal�tes�n� garant�
ed�yoruz. B�z�m genel ve sevk�yat şartlarımız geçerl�d�r.
Tekn�k b�lg�ler�n ver� sayfalarının son vers�yonunu
www.clou.com.tr de bulab�l�rs�n�z

• 20 °C ortam sıcaklığı, %50 görecel� nem oranı,
yeterl� hava s�rkülasyonu
• Düşük ısılar yüzeyde f�lm�n oluşmamasını etk�leyeb�l�r
• Çok düşük hava nem� astarın çok hızlı kurumasına neden olab�l�r
• Yeters�z hava s�rkülasyonu kurumayı yavaşlatab�l�r
• Kalın uygulama m�ktarı ve nem kurumayı etk�leyeb�l�r.
Hava s�rkülasyonu (0,5-1,5m/dak.) ve ısının yükselt�lmes� kuruma
Süres�n� kısaltab�l�r.
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