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Dünyanın lider ahşap koruma sistemleri üreticilerinden birisi olan 
Nippon Paint, Türkiye’de Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün 
Grubu ile iç ve dış cephelerde ahşaba yönelik uzman çözümler 
sunuyor.

Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu, kültürel mirasımız 
olan yalıların korunması için tasarlanan üstün teknolojiye sahip 
Nippon Paint Yalı Boyası ürünü ve birçok emprenye, bakım yağı ve 
vernikleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunar. 

YALI BOYASI

YALI BOYASI ASTAR

GLOWOOD SİMLİ AHŞAP VERNİĞİ

AQUACARE SU BAZLI AHŞAP EMPRENYE

AQUACARE SU BAZLI SON KAT VERNİK

SU BAZLI İÇ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

AHŞAP EMPRENYE

AHŞAP RENKLENDİRİCİ

JEL AHŞAP RENKLENDİRİCİ

DIŞ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

BAHÇE MOBİLYASI BAKIM YAĞI

YAT VERNİK

Ahsap yapilar 
koruma altinda

Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları, 
endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel 
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan 
boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak 
üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
 
Nippon Paint, Asya’nın bir numaralı boya markası olarak 
1881’den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve 
150’den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.
 
Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak 
duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint,  
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak 
her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.
 
Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye’nin ilk ve 
tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları, 
kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap 
boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün 
grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın 
süredir çözüm ortağı oluyor.
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Kültürel mirasımız 
olan ahşap yapıların 
değerini korur!

Nippon Paint, ahşap yapıların değerini 
koruyacak özel bir sistem sunuyor.
Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün 
Grubu ile ahşap yapıların iç ve dış cephe 
dekorasyonlarının daha iyi görünmesi ve 
daha iyi korunması için hayalinizdekinden 
daha fazlasını bulabilirsiniz.
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Nippon Paint ile 
sürdürülebilir bir 
yaşam...
Yenilenebilir tek yapı malzemesi olan ahşap, aynı 
zamanda karbondioksit salınımını engelleyerek 
çevrenin korunmasına destek olur. Ahşap yapılar 
enerji ve su kullanımının azaltılmasını, dolayısıyla 
daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeyi sağlar.

Nippon Paint olarak bugüne kadar Ar-Ge 
yatırımlarımızla ve sunduğumuz çevre dostu 
ürünlerimizle her zaman çevre ve insan sağlığına 
duyarlı olduğumuz gibi Woodcare Ahşap 
Koruma Sistemi Ürün Grubu çözümleri de çevre 
dostu olma misyonumuzun bir parçasıdır.
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ÖZELLİKLERİ
Nippon Paint prestijli yapılar için üstün koruma 
sağlayan ürünler geliştirmektedir. Nippon Paint Yalı 
Boyası, üstün teknolojik özellikleri ile ahşap yapıları 
güvenle korur.

• Su bazlı, çevre dostu ve kokusuzdur.
• Mevsim şartlarına karşı maksimum dayanım sunar. 
• Üstün su buharı geçirgenliğine sahiptir. 
• Ahşabın nefes almasını sağlar ve ömrünü uzatır.
• Yüksek elastikiyet ve aderansı ile kabarma ve  
 çatlamalara karşı dayanıklıdır.
• Optimum örtücülüğü sayesinde ahşabın doğal  
 görünümünü korur.
• İpeksi mat parlaklıktadır.
• 6.500’den fazla renk alternatifine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır. 
Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde 
kullanılmamalıdır. 
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası

İNCELTME 
Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su 
ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce 
karıştırılmalıdır. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta  
1 Litre ile ortalama 7-9 m² alana uygulama 
yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin 
durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama 
şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği 
olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune 
çalışması yapılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ
• Su bazlı, çevre dostu ve kokusuzdur.
• Çok yüksek aderansa sahiptir.
• Ahşap dışında ayrıca çinko, sert PVC ve   
 birçok kritik yüzeyde son kat uygulamasının  
 örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır. 
• Kolay zımparalanır, çabuk kurur.  Zaman ve   
 işçilikten tasarruf sağlar. 

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış cephelerde ahşap, çinko, sert PVC ve 
birçok kritik yüzeylerde son kat uygulamasının 
örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır. 
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Beyaz

İNCELTME 
Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su 
ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce 
karıştırılmalıdır. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 8-10 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

Yalı Boyası Yalı Boyası Astarı

Uzun ömürlü 
ahşap yüzeyler
Nippon Paint Woodcare Ahşap Koruma 
Sistemi Ürün Grubu, ahşabın güzelliğini ve 
dayanıklılığını iç ve dış cephelerde tüm zorlu 
iklim koşullarına karşı mükemmel şekilde korur, 
dokularının kaybolmasına izin vermez.
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ÖZELLİKLERİ
• Su ile incelebilen alkid yapıdadır.
• Yüzeyde film tabakası oluşturmaz. 
• UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
• Ahşabın mukavemetini arttırır.
• Üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi  
 aderans yüzeyi oluşturur. 
• Kısa kuruma süresine sahiptir. Derinlemesine  
 nüfuz edebilme yeteneğine sahiptir.
• Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

UYGULAMA ALANLARI
Ahşap evlerin çatı kısımları, pencere, balkon, dış 
kapı, ahşap çit direkleri, lambri ve benzeri yerlerde 
kullanılabilir.
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

ÖZELLİKLERİ 
• Alüminyum pigmentler sayesinde ışıltılı görünüm
• Yansıtıcı pigmentler sayesinde mükemmel UV  
 koruması
• Yüksek nem geçirimsizlik
• Ahşaba yüksek nüfuz edebilme özelliği
• İnce film yapısı ve su bazlı olması sayesinde kolay  
 yenilenebilir/onarılabilir olması
• Non-blocking özelliğinde olması
• Damlamayan yapıda olması
• İpeksi Mat parlaklık
 
UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda her türlü ahşap doğrama, 
cephe kaplaması, ahşap pencere, ahşap kapı
gibi yüzeyler için uygundur. Toprak ve su gibi nemli 
yüzeyler ile sürekli teması olan yatay ahşap zemin 
ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanımı uygun 
değildir.
 
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint GloWood Renk Kartelası
 
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.
 
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 7-10 m2 alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ
• Su ile incelebilen akrilik dispersiyon bazlıdır.
• Modifiye poliüretan katkısı sayesinde, darbe ve dış  
 hava şartlarına ekstra dayanım gösterir. 
• İpeksi mat parlaklıktadır. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
• Su itme özelliğine sahiptir.
• Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşabın nefes   
 almasını sağlar. 
• Ahşabın doğal dokusunu bozmayan yapıya sahiptir.
• Oluşturduğu ince film tabakası sayesinde kolay   
 restore edilir. 
• Damlama, sıçrama yapmayan yapısı ile kolay   
 uygulanır.
• VOC (Volatile Organic Compounds) AB direktiflerine  
 uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
Tüm atmosfer olaylarına açık olan dış cephe ahşap 
yüzeylerde, kapı pencere ve diğer ahşap doğramalarda, 
pergoleler, ahşap evler, ahşap çit direkleri, lambri ve 
benzeri yerlerde kullanılır. Yatay ahşap zemin ve yaya 
trafiği olan yüzeylerde ve bünyesinde yüksek miktarda 
doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine 
uygulanmamalıdır. 

RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME 
Fırça, rulo uygulamaları için inceltilmeden kullanılır. 
Pistole ile uygulamalarda temiz su ile %5-10 
oranında inceltilebilir. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Aquacare Su Bazlı 
Ahşap Emprenye

GloWood
Simli Ahşap Verniği

Aquacare Su Bazlı
Son Kat Vernik

ÖZELLİKLERİ
• Akrilik emülsiyon esaslıdır. Su ile inceltilir. 
 Çevre dostudur.
• Yüksek nefes alma özelliğine sahip, şeffaf yapıda  
 iç cephe ahşap verniğidir.
• İpeksi mat parlaklıktadır.
• Yüksek su buharı geçirgenliği ile özel bir üründür.  
 Ahşaba nefes aldırır.
• Damlama ve akma yapmaz. 
• Elastik yapıdadır. 
• Ahşap zeminlerde de kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI
İç cephelerdeki ahşap tavanlarda, ahşap 
paravanlarda, merdiven trabzanlarında, lambri 
yüzeylerde, iç kapı ve pencere yüzeylerinde 
kullanılabilir. 
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME 
Havasız tabanca ve fırça ile inceltilmeden kullanılır. 
Havalı tabanca ile maksimum %5 temiz su ile 
inceltilir. Yüksek basınçlı tabanca ile % 10-25 temiz 
su ile inceltilmelidir. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 10-12 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

Su Bazlı İç Cephe
Ahşap Verniği

Nippon Paint Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu’na ait su bazlı 
boya, emprenye ve vernikleri VOC uyumlu olup, AB 2004/42/EC sayılı, belirli 
boya ve cilalar ile otomotiv boyalarında kullanılan organik çözücülerden 
kaynaklanan uçucu organik bileşenlerin emisyonlarının sınırlandırılmasına 
ilişkin direktife uygundur.
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Ahşap 
Renklendirici

Jel Ahşap 
Renklendirici

ÖZELLİKLERİ
• Modifiye alkid reçine esaslıdır.
• İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için  
 özel olarak geliştirilmiştir.
• Yüksek penetrasyon gücüne sahiptir. 
• Nem ayarlama ve mükemmel işlenebilme
 yeteneğine sahiptir.
• Parke uygulamaları için ideal bir üründür.
• Kısa kuruma süresine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI
İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için 
geliştirilmiştir. Parke uygulamaları için ideal bir 
üründür.
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

ÖZELLİKLERİ
• Solvent bazlı dış cephe ahşap renklendiricisidir.
• Jel yapısı ile uygulama rahatlığı sağlar, 
 uygulamada akma ve damlama yapmaz.
• Uygulamada zorluk yaşanan dikey ve tavan   
 yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.
• İnce film oluşturur, ahşaba nefes aldırır.
• Dış cepheler için geliştirilmiş güçlendiricidir.
• Dış hava koşullarına, UV ışınlara ve suya karşı  
 yüksek dayanım sağlar.
• Uygulama öncesi bir emprenyeye ihtiyaç   
 duymadan ahşabı renklendirir.

UYGULAMA ALANLARI
Dış cephe ahşap yüzeylerde, dış cephe 
kaplamalarında ve pergolelerde kullanılır. 
Ayrıca kapı, pencere gibi yüzeylerin emprenye 
edilmesinde ve renklendirilmesinde kullanılabilir. İç 
cephede kullanılması önerilmez. 

RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 11-14 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

ÖZELLİKLERİ
• Alkid reçine esaslıdır. 
• UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
 Solmaya ve sararmaya karşı dirençlidir.
• İpeksi mat parlaklıktadır. 
• Yüksek su itici özelliktedir.
• Ağır iklim koşullarına karşı maksimum dayanım  
 sunar.
• İnce film oluşturan, nefes alabilen, elastik   
 yapıdadır.
• Kolay uygulanır. Uygulama esnasında damlama  
 ve sıçrama yapmaz. 
• Tekrar üzeri boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI
Dış cephedeki ahşap yüzeylere, kapı pencere 
ve diğer ahşap doğramalara, pergole ve bahçe 
çitlerine uygulanır. Yatay ahşap zemin ve yaya 
trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca 
bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, 
iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. 
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası

İNCELTME 
Fırça, rulo uygulamaları için inceltilmeden kullanılır. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

Dış Cephe
Ahşap Verniği

ÖZELLİKLERİ
• Modifiye alkid reçine esaslıdır.
• Film oluşturmayan, UV ışınlarına dayanıklı   
 emprenye malzemesidir. 
• Ahşabın mukavemetini arttırır. 
• Üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi  
 aderans yüzeyi oluşturur. 
• Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve   
 mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir. 
• Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır. 
 
UYGULAMA ALANLARI
Tüm atmosfer olaylarına açık olan veya yoğun 
bir şekilde neme maruz kalacak ahşapların 
emprenyesinde kullanılır. Ahşap evler, pencere, 
balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, 
lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri 
yerlerde güvenle kullanılır.
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Şeffaf

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. İki 
kat uygulama önerilir. Kullanılan ahşabın cinsine, 
yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve 
uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat 
değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır. 

Ahşap 
Emprenye

Nippon Paint Woodcare sentetik esaslı ahşap 
boya, emprenye, renklendirici, bakım yağı ve 
vernikleri yapısında kurşun içermez.
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Yat Vernik
ÖZELLİKLERİ
• Üretan alkid reçine esaslı, yüksek parlaklıkta bir  
 verniktir.
• Ahşabın doğal görünümünü korur.
• Atmosfer koşullarına karşı dayanım sağlar.   
 Sararma yapmaz. 
• İçerdiği özel katkılar sebebiyle yüksek UV   
 dayanımlı verniktir. 
• Tuzlu suya karşı dayanıklıdır. 
• Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten  
 tasarruf sağlar. 

UYGULAMA ALANLARI
Deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların 
dış kapı ve pencere sistemlerinde dekoratif ve 
güçlendirici olarak kullanılabilir. 
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Şeffaf

İNCELTME 
Püskürtme tabancasıyla uygulamada %10-20, fırça 
ve rulo ile uygulamada %5-10 sentetik tiner ile 
inceltiniz. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 14-20 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

ÖZELLİKLERİ
• Özel yağların karışımı ile üretilmiştir. 
• Wax’lı yapısı sayesinde ahşabın suya karşı   
 dayanıklı olmasını sağlayarak, ömrünü uzatır. 
• Dış hava koşulları sonucu zamanla eksilen   
 yüzeysel doğal yağların yerine geçerek ahşabı  
 canlandırır. 
• Kolay uygulanabilme özelliğine sahip olup   
 ahşaba penetrasyonu kolaydır. 
• Yüzey üzerinde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın  
 doğal görünümünü bozmadan bakım sağlar. 

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü dış cephe ahşap yüzeyler, ahşap bahçe 
mobilyaları, bahçe parkeleri, yüzme havuzu 
kenarları, yer kaplamaları, deniz araçları (gemi, 
tekne) güverteleri ve iskeleler gibi sert ahşaptan 
(teak, iroko vb.) üretilen malzemelerde güvenle 
kullanılabilir. 
 
RENK SEÇENEKLERİ 
Şeffaf

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz. 
 
SARFİYAT 
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 18-22 m² alana uygulama yapılabilir. 
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, 
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı 
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Bahçe Mobilyası
Bakım Yağı
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Ahşap 
Renklendirici

Su Bazlı İç Cephe 
Ahşap Verniği

GloWood

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Aquacare Su Bazlı Ahşap 
Emprenye & Vernik

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Ahşap 
Renklendirici

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Dış Cephe
Ahşap VerniğiJel Ahşap 

Renklendirici

Aquacare Su Bazlı Ahşap 
Emprenye & Vernik

GloWood

Jel Ahşap 
Renklendirici

Yat Vernik

Bahçe Mobilyası 
Bakım Yağı

Yalı Boyası

Yalı Boyası

Yalı Boyası

Yalı Boyası

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Aquacare Su Bazlı Ahşap 
Emprenye & Vernik

Aquacare Su Bazlı Ahşap 
Emprenye & Vernik

Dış Cephe
Ahşap Verniği

AHŞAP ÜRÜN 
ÖNERİLERİ
Bu bölüm; uygulamanın yapılacağı yüzeyde en 
iyi performansı almak için en doğru ürünü hızlı 
ve basit şekilde seçmenize yardımcı olacaktır.
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Yalı Boyası

Yat Vernik

Bahçe Mobilyası 
Bakım Yağı

Eski ve Yeni Yüzeyler
Üzerine Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Bahçe Mobilyası Bakım Yağı

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 »1 Kat Bahçe Mobilyası Bakım Yağı

Yeni (ham) Ahşap Yüzey
Uygulaması
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
2 » 3 Kat Dış Cephe Ahşap Verniği

Panel Kapı Yüzeyler
Üzerine Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 2 - 3 Kat Yalı Boyası

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Yalı Boyası

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Dış Cephe Ahşap Verniği

Yeni (ham) Ahşap Yüzey
Uygulaması
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
3 » 2 Kat GloWood 

Veya

1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 2 Kat Jel Ahşap Renklendirici

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat GloWood 

Veya

1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Jel Ahşap Renklendirici

Yeni (ham) Ahşap Yüzey
Uygulaması
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
2 » 2-3 Kat Yat Vernik

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Yat Vernik

Yeni (ham) Ahşap Yüzey Uygulaması
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye veya Jel Ahşap Renklendirici
3 » 1 Kat Yalı Boyası Astarı
4 » 2 Kat Yalı Boyası

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Yalı Boyası Astarı
3 » 2 Kat Yalı Boyası

GloWood

Jel Ahşap 
Renklendirici

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Yalı Boyası

ÜRÜN UYGULAMA 
SİSTEM ÖZETİ
Bu bölüm; ürünlerimizin uygulamanın yapılacağı 
yüzeyde en iyi performansı vermesi için yeni 
(ham) ya da bakım yapılacak yüzeylerdeki 
uygulamalarda izlenecek işlem sırası konusunda 
yardımcı olacaktır.
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