İçindekiler

HEMEL

Dış Cephe Ahşap Boyaları

Dış Zemin Ahşap Boyaları

Parke Cilaları

İç Mekan Ahşap Boyaları

Panel Kapı Boyaları
Yangın Geciktiriciler

Emprenye Ürünleri
Bakım Tablosu
Bakım

Sertifikalar
Hakkımızda
Hickson Decor Plus Wood Stain
Hickson Decor Aqua Wood Stain
Hickson Decor Breather Paint
Hickson Decor Aqua Breather Paint
Hickson Decor Aqua Wood Stain Endüstriyel
Hickson Decor Aqua Universal Primer
Sayerlack Linea Blu
Sayerlack Hydroplus Gold
HEMEL Deck Oil
HEMEL Tik Yağı
HEMEL Deck Stain
HEMEL Deck Temizleyici
HEMEL Home Su Bazlı Parke Cilası
HEMEL Heavy Traffic Su Bazlı Parke Cilası
HEMEL Spor Salonu Parke Cilası
Sayerlack Poliüretan Parke Cilası
HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi)
HEMEL Varnish for Interior (İç Mekan Cilası)
HEMEL MDF Astar
HEMEL Panel Kapı Boyası Endüstriyel
HEMEL Panel Kapı Boyası
Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri
Tanalith E
Vacsol Aqua
Imersol Aqua
Timbercare Aqua

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30-31
32

2
Serifikalar

EN 71-3 Sertifikalar (EUROPEAN NORM)

Oyuncak Güvenliği Standardı
Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında
güvenle kullanabilirsiniz.

Tüm ahşap boya ve cilalarımız EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği)
Avrupa Standardı’na uygun üretilmekte olup insan sağlığına zararlı ağır
metaller içermez. Arsenik, Krom, Kurşun, Civa ve Selenyum gibi ağır
metaller insan vücuduna girdikten sonra bir takım hastalıklara neden
olabilir. Bu nedenle Avrupa’da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem
altına alınmış olup yukarıdaki sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal
seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir.

Kalite Belgeleri
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Hakkımızda

VİZYON
Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi
olarak yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için:
En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri
araştırmak,
Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların
hizmetine sunmak,
Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik
etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON
Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı
malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha
verimli kullanmak; gelecek nesillere hem
ormanlar hem de yaşanabilir kentler
bırakmak.

HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye
karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur.
Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50.
kuruluş yılını kutlayacak olan HEMEL, ahşap sektöründe
kullanılan yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL,
Türkiye’de çok önemli projelerin teknik danışmanlığını
yaparak ahşap sektörüne artı değer katarken, Hollanda,
İngiltere, Singapur, Brezilya, Azerbaycan ve Kıbrıs gibi
ülkelere de ihracat yapmaktadır.
2012 yılından itibaren İsviçre kökenli Lonza firmasının ortaklığıyla üretimini sürdüren HEMEL, AR-GE çalışmalarına
verdiği önemle ahşap konusunda geleceğe yönelik çevre
ve insan dostu yeşil ürünler sunmak için yatırımlarını
sürdürmektedir.
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Dış Cephe Ahşap Boyaları

Hickson Decor Plus Wood Stain
Solvent bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası

Genel Özellikler
• Doku gösteren yarı şeffaf
• Su geçirmez
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Dış hava koşullarına karşı
uzun ömürlü
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Kurşunsuz
• Pullanıp dökülmez
• Kabarmaz ve çatlamaz

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım Alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur • Kapı ve pencere
doğramaları • Panjurlar
• Cephe kaplamaları • Çitler
• Pergolalar • Balkon
korkulukları • Çatı saçakları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 6-7 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj: 1 L., 5 L.

Antique
Pine

Natural

Light

Walnut

Afrormosia

Teak

Mahog

Calif

Chestnut

Dark

Jade

Western

Burma

Olive

Akajou

Creol

Rosewood

Ebon

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış mekanda
kullanınız

Zeminde
uygulanmaz

UV dirençli

Suya
dayan›klı

Nefes alır

Kullanmadan
önce
karıştırınız

1 L. ile 2 katta
6-7 m2 yüzey
boyanır

Fırça ile
uygulanır

5oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
24 saattir
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Dış Cephe Ahşap Boyaları

Hickson Decor Aqua Wood Stain
Su bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe ahşap boyası

Genel Özellikler:
• Doku gösteren yarı şeffaf
• Su geçirmez
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Dış hava koşullarına karşı
uzun ömürlü
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Kurşunsuz
• Pullanıp dökülmez
• Kabarmaz ve çatlamaz
• Çevre dostu
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanım Alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur • Kapı ve pencere
doğramaları • Panjurlar
• Cephe kaplamaları • Çitler
• Pergolalar • Balkon
korkulukları • Çatı saçakları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 6-7 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj: 1 L., 5 L.

ran

ce • Easy

Ap

Antique
Pine

Natural

Light

Walnut

Afrormosia

Teak

Mahog

Calif

Chestnut

Dark

Jade

Western

Burma

Olive

Akajou

Creol

Ivory
White

Rosewood

Ebon

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış mekanda
kullanınız

Zeminde
uygulanmaz

UV dirençli

Suya
dayan›klı

Nefes alır

Kullanmadan
önce
karıştırınız

1 L. ile 2 katta
6-7 m2 yüzey
boyanır

Fırça ile
uygulanır

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
16 saattir
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Dış Cephe Ahşap Boyaları

Hickson Decor Breather Paint
Solvent bazlı nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyası

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Örtücü
• Su geçirmez
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Dış hava koşullarına karşı
uzun ömürlü
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Kurşunsuz
• Pullanıp dökülmez
• Kabarmaz ve çatlamaz

Kullanım Alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur
• Kapı ve pencere doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Restorasyonlar
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 5 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj: 1 L., 5 L.

Polar
White
parlak/mat

Sınırsız renk
seçenekleri (*)
parlak/mat

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış mekanda
kullanınız

Zeminde
uygulanmaz

UV dirençli

Suya
dayan›klı

Nefes alır

Kullanmadan
önce
karıştırınız

1 L. ile 2 katta
5 m2 yüzey
boyanır

Fırça ile
uygulanır

5oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
24 saattir

Su bazlı nefes alan örtücü dış cephe ahşap boyası

ör

ü
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Genel Özellikler:
• Örtücü
• Su geçirmez
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Dış hava koşullarına karşı
uzun ömürlü
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Kurşunsuz
• Pullanıp dökülmez
• Kabarmaz ve çatlamaz
• Çevre dostu
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Ap

Polar
White
parlak/mat

Kullanım Alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur
• Kapı ve pencere doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Çitler
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Restorasyonlar
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 5 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj: 1 L., 5 L.
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sınırsız renk
seçenekleri (*)
parlak/mat

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış mekanda
kullanınız

Zeminde
uygulanmaz

UV dirençli

Suya
dayan›klı

Nefes alır

Kullanmadan
önce
karıştırınız

1 L. ile 2 katta
5 m2 yüzey
boyanır

Fırça ile
uygulanır

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
16 saattir

Dış Cephe Ahşap Boyaları

Hickson Decor Aqua Breather Paint
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Genel Özellikler:
• Daldırma veya fırça ile renk ve
üzerine tabancayla uygulanan
son kat ciladan oluşmaktadır
• Doku gösteren yarı şeffaf
• Su geçirmez
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Dış hava koşullarına karşı
uzun ömürlü
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Çevre dostu
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Dış Cephe Ahşap Boyaları

Hickson Decor Aqua Wood Stain
Endüstriyel Su bazlı nefes alan yarı şeffaf dış cephe renklendirici ve cilası

ea
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Kullanım Alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur • Kapı ve pencere
doğramaları • Panjurlar
• Cephe kaplamaları • Çitler
• Pergolalar • Balkon
korkulukları • Çatı saçakları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. renk ile 10 m2 yüzey
renklendirilir
• 1 L. son kat cila ile 2 katta
3-4 m2 yüzey cilalanır
Ambalaj: 15 L.

Antique
Pine

Afrormosia

Natural

Teak

Light

Mahog

Walnut

Calif

Chestnut

Dark

Jade

Western

Burma

Olive

Akajou

Creol

Ivory
White

Rosewood

Ebon

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Zeminde
uygulanmaz

Dış
mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

10 m2

1 kat/1 L.

Renk:
1 L. ile 1 katta
10 m2 yüzey
renklendirilir

UV
dirençli

3-4 m2
2 kat/1 L.

Cila:
1 L. ile 2 katta
3-4 m2 yüzey
cilalanır

Suya
dayan›klı

Nefes
alır

Cila: Tabanca
ile uygulanır

Kuruma
süresi
16 saattir

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Su bazlı sararmayı engelleyici nefes alan dış cephe astarı
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Su ve solvent bazlı örtücü
boyalar altına astar olarak
kullanılır
• Örtücülüğü yüksek
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Çok iyi esnekliğe sahip
• Özellikle egzotik ve reçineli
ahşaplarda bariyer görevi
görerek son kat boyayı
sarartmaz
• Çevre dostu

Kullanım alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur • Restorasyonlar
• Kapı ve pencere doğramaları
• Cephe kaplamaları • Panjurlar
• Pergolalar • Çatı saçakları
• Balkon korkulukları • Çitler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 1 katta 10 m2 alan
astarlanır
Ambalaj: 5 L.

ran

White

Dış mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

10 m2

1 kat/1 L.

Zeminde
uygulanmaz

Suya
dayan›klı

1 L. ile 1 katta
10 m2 yüzey
astarlanır

Fırça ile
uygulanır

Nefes alır

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
16 saattir

Dış Cephe Ahşap Boyaları

Hickson Decor Aqua Universal Primer
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Su bazlı dış cephe ahşap renklendiricisi ve cilası

ör

ün
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• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Çok iyi esnekliğe sahip
• Aşınma direnci yüksek
• Nefes alır, ahşap içindeki
nemi dışarı verir
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Doku gösteren
• Çevre dostu
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Kullanım Alanları:
• Tüm dış cephe ahşapları için
uygundur
• Kapı ve pencere doğramaları
• Panjurlar
• Cephe kaplamaları
• Pergolalar
• Balkon korkulukları
• Çatı saçakları
• Çitler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. renk ile 1 katta 10 m2
yüzey renklendirilir
• 1 L. cila ile 2 katta 6-7 m2
yüzey cilalanır

ul

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Dış Cephe Ahşap Boyaları

Sayerlack Linea Blu

ea
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Ambalaj: 0,750 L., 2,5 L.
HI 2011
Chestnut

HI 2012
Walnut

HI 2013
Dark
Walnut

HI 2019
White

HI 2021
Teak

HI 2022
Brown
Walnut

HI 2014
Mahogany

HI 2015
Green

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış
mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

10

UV
dirençlidir

Suya
dayan›klıdır

Nefes alır

Renk:
1 L. renk ile
1 katta 10 m2
yüzey boyanır

Cila:
1 L. cila ile
2 katta 6-7 m2
yüzey cilalanır

Fırça ile
uygulanır

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

renk

cila

6-8 /24
saat

Kuruma süresi
renk 6-8,
cila 24 saattir
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Dış Cephe Ahşap Boyaları

Sayerlack Hydroplus Gold
Endüstriyel su bazlı dış cephe renklendiricisi ve cilası
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Uygulama Miktarı:
• 1 L. renk ile 1 katta 10 m2
yüzey renklendirilir
• 1 L. AM 562/85 ile 2 katta
3 m2 yüzey astarlanır
• 1 L. AZ 9030/86 ile 1 katta
6 m2 yüzey cilalanır
• İroko, tik, meşe, kestane,
vb. ahşap türlerinde
2 kat iroko astarı ve
1 kat AZ 9030/86 uygulanır
Ambalaj:
• AM 546/XX, AM549/XX
Renk 6 L., 25 L.
• AM 562/85 Astar 25 L.
• AH 1545 Sertleştirici 2,5 L.
• AZ 9030/86 Cila 6 L., 25 L.

p

ea

pl

Genel Özellikler:
• Çevre dostu
• Esnek film yapısı
• Güneş ışınlarına (UV) dayanıklı
• Nefes alır, ahşap içindeki nemi
dışarı verir
• Endüstriyel uygulamalar için
uygun
• Dik atılabilen
• Çabuk kuruyan
• İroko, tik, meşe, kestane, vb.
tanin ve yağ içeren ahşaplar
için özel çift komponentli
astarı bulunmaktadır
Kullanım alanı:
• Doğramalar
• Kapı ve pencere doğramaları
• Cephe kaplamaları

g
ul

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

AM 546/51
veya
AM 549/51

AM 546/84
veya
AM 549/84

AM 546/66
veya
AM 549/66

AM 546/90
veya
AM 549/90

AM 546/88

AM 546/92
veya
AM 549/92
Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış
mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

UV
dirençlidir.

10

Renk:
1 L. renk ile
1 katta 10 m2
yüzey boyanır

Suya
dayan›klıd›r

3

Cila:
1 L. cila ile
2 katta 3 m2
yüzey cilalanır

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Nefes alır

renk

cila

Renk fırçayla,
cila boya
tabancasıyla
uygulanır

renk

cila

6-8 /24
saat

Kuruma süresi
renk 6-8,
cila 24 saattir
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Dış Zemin Ahşap Boyaları

HEMEL Deck Oil
Dış mekan ahşap zeminlere özel deck yağı

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Ahşabın doğal güzelliğini
ortaya çıkarır
• Su itici özellikte
• Tek katta yeterli korumayı
sağlar
• Kullanıma hazır
• Hızlı ve kolay bakım
• Kurşunsuz
• Çevre dostu
DİKKAT: Yağ ile tamamen doymuş olan
bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali
vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile
tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.

Kullanım Alanları:
• Evler, havuz kenarları,
restoranlar, alışveriş
merkezleri ve otellerde
bulunan tüm deck yüzeyler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ya¤ ile 1 katta ahşap
türüne bağlı olarak 15-18 m2
yüzey yağlanır
Ambalaj: 1 L., 5 L.

Teak
Thermowood

Antique Pine
Thermowood

Light Oak
Thermowood

Walnut
Thermowood

White
Thermowood

Teak
Çam

Antique Pine
Çam

Light Oak
Çam

Walnut
Çam

White
Çam

Teak
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Antique Pine
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Light Oak
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Walnut
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

White
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Teak
Iroko

Antique Pine
Iroko

Light Oak
Iroko

Walnut
Iroko

White
Iroko

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir.
Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Sadece
d› mekanda
kullanınız

Hızlı ve kolay
bakım

15-18 m2

Su iticidir

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Fırça veya
rulo ile
uygulanır

1 L. ile 1 katta
15-18 m2 yüzey
ya¤lanır

5OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
24 saattir

En iyi sonuç
için fazla
yağ fırça ile
alınmalıdır

13

Dış mekan ahşapları ve bahçe mobilyaları için bakım ürünü

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler
• Ahşaba derinlemesine nüfuz
eder
• Su itici özellik kazandıran,
besleyici ve koruyucu bir
yağdır
• Kullanıma hazırdır
• Kurşunsuz

Kullanım Alanları:
• Su ile yoğun temasta olan
tüm dış mekan ahşap
ürünlerinde bakım amaçlı
• Bahçe mobilyalarında
• Teknelerde
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 1 katta 12-15 m2 yüzey
yağlanır
Ambalaj: 0,750 L., 2,5 L., 5 L.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

12-15 m2

Sadece
d› mekanda
kullanınız

Su iticidir

Kullanmadan
önce
karıştırınız

1 L. ile 1 katta
12-15 m2 yüzey
yağlanır

5OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
24 saattir

Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulanır

Fazla yağ bez
ile al›nmal›d›r

Dış Zemin Ahşap Boyaları

HEMEL Tik Yağı

Ahşap deck zeminler için özel koruma

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

g

Genel Özellikler:
• Yarı şeffaf, mat
• Su bazlı
• Mikro tanecikler ile kaymazlık
özelliği
• UV direnci çok yüksek
• Su geçirmez özellikte
• Kurşunsuz
• Çevre dostu

am

Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta yaklaşık 6-7 m2
yüzey boyanır

p

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

Kullanım Alanları:
• Ahşap deck zeminler için
özel olarak geliştirilmiş ve
kullanıma hazır

Ambalaj: 1 L., 5 L.

ul

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Dış Zemin Ahşap Boyaları

HEMEL Deck Stain

ea
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Antique Pine
‹roko

Tanalith Green
‹roko

Light
‹roko

Chestnut
‹roko

Teak
‹roko

Antique Pine
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Tanalith Green
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Light
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Chestnut
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Teak
Tanalith E ile
Emprenyeli
Ahşap

Antique Pine
Çam

Tanalith Green
Çam

Light
Çam

Chestnut
Çam

Teak
Çam

Antique Pine
Thermowood

Tanalith Green
Thermowood

Light
Thermowood

Chestnut
Thermowood

Teak
Thermowood

Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre değişiklik gösterecektir.
Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Dış
mekanda
kullanınız

UV
dirençlidir

Su iticidir

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Kaymaz

1 L. ile 2 katta
6-7 m2 yüzey
boyanır

10oC’nin
altındaki
sıcaklıklarda
uygulanmamalıdır

Nefes alır

Fırça veya
rulo ile
uygulanır

24
saat

Kuruma
süresi
24 saattir
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Dış Zemin Ahşap Boyaları

HEMEL Deck Temizleyici
Ahşap dek zeminler ve bahçe mobilyalar› için özel temizlik

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

g
ul

Genel Özellikler
• Ürün su bazlı ve çevre
dostudur, doğada biyolojik
olarak çözünür
• Zımparasız temizlik sağlar
• Temizlik yapıldıktan sonra
ahşaplar doğal haline döner
• Ahşap yüzeyleri UV ışınlarının
yıpratıcı etkisine, aşınmaya
ve tekrar kirlenmeye karşı
korumak ve daha uzun süreli
bakım ihtiyacı olmadan
kullanmak için HEMEL Tik Yağı,
HEMEL Deck Stain veya HEMEL
Deck Oil kullanmanız önerilir

Kullanım Alanları:
• Dış mekan ahşapları ve bahçe
mobilyaları
• Emprenyeli ahşaplar
• Iroko, tik gibi doğal ömrü
uzun ahşap türleri
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 8-10 m2 yüzey
temizlenebilir
Ambalaj: 2,5 L.

p

ea

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.

8-10 m2
1 L. ile

Dış
mekanda
kullanınız

Fırça ile
uygulanır

1 L. ile
8-10 m2
yüzey
temizlenir

5OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Su ve fırça ile
temizlenir

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Donmaya
karşı
koruyunuz

Su bazlı tek komponentli parke cilası

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Sert ve dayanıklı
• Aşınmaya karşı dirençli
• Sağlıklı, güvenli ve çevre
dostu
• Son derece kolay bakım
• Mat, ipek mat ve parlak tipte
• Kurşunsuz
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Tüm parke zeminler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 3 katta 4-5 m2 yüzey
cilalanır
Ambalaj: 5 L.

g
ul
p

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Parke Cilaları

HEMEL Home

ea
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Mat, ipek mat ve parlak tipleri bulunmaktadır.
Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi)
kullanılır.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Yüksek
çizilme
direnci

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Fırça veya rulo
ile uygulanır

Katlar arası
kuruma süresi
2 saattir

Kuruma
süresi
24 saattir

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

4-5 m2

3 kat/1 L.

1 L. ile 3 katta
4-5 m2 yüzey
cilalanır
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Parke Cilaları

HEMEL Heavy Traffic
Su bazlı çift komponentli parke cilası

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Kokusuz
• Esnek
• Yüzey sertli¤i ve çizilme
direnci yüksek
• Sertleştiricisi ile kullanılır
• Mat ve ipek mat tipte
• Ahşabın rengini değiştirmez
• Kurşunsuz
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Yo¤un trafi¤i olan tüm parke
zeminlerde
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 3 katta 4-5 m2 yüzey
cilalanır
Ambalaj:
• Cila 5 L.
• Sertleştirici 0,500 L.

g
ul
p

ea

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Mat ve ipek mat tipleri bulunmaktadır.
Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi)
kullanılır.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Katlar arası
kuruma süresi
2 saattir

Yüksek
çizilme
direnci

Kuruma
süresi
24 saattir

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Fırça veya rulo
ile uygulanır

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

4-5 m2

3 kat/1 L.

1 L. ile 3 katta
4-5 m2 yüzey
cilalanır

Su bazlı tek komponentli parke cilası ve saha renkleri

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Parlak
• Aşınma direnci, esnekliği ve
darbe dayanımı yüksek
• Kaymaz
• Kokusuz
• Bakımı son derece kolay
• Kurşunsuz
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Spor salonları
Uygulama Miktarı:
• 10 L. ile 4 kat
uygulandığında yaklaşık
30 m2 yüzey cilalanır
Ambalaj:
• Cila 10 L.
• Saha renkleri 2,5 L.

g
ul
p

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Parke Cilaları

HEMEL Spor Salonu Parke Cila Sistemi

ea
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Saha renkleri ve çizgileri için HEMEL Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyalar› bulunmaktadır.
Parlak tipi bulunmaktadır.
Sınırsız renk
seçenekleri (*)

(*) Saha renkleri ve çizgileri, istek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Yüksek
çizilme
direnci

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Rulo ile
uygulanır

Katlar arası
kuruma süresi
2 saattir

Kuruma
süresi
24 saattir

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

30 m2
4 kat/10 L.

10 L. ile
4 katta
30 m2 yüzey
cilalanır
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Parke Cilaları

Sayerlack Poliüretan Parke Cilası
Poliüretan tek komponentli parke cilası

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Kalıcı koku bırakmaz
• Sert ve dayanıklıdır
• Aşınmaya karşı dirençli
• Mat, ipek mat ve parlak
tipleri bulunmaktadır
• Kurşunsuz

Kullanım Alanları:
• Tüm parke zeminler
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 3 katta 5 m2 yüzey
cilalanır
Ambalaj: 3 L.

Mat (TUL1140), ipek mat (TUL1170) ve parlak (TUL1190) tipleri bulunmaktadır.
Parke zemin renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi)
kullanılır.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Katlar arası
kuruma süresi
6 saattir

Yüksek
çizilme
direnci

Kuruma
süresi
24 saattir

Kullanmadan
önce
karıştırınız

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Fırça veya rulo
ile uygulanır

5 m2

3 kat/1 L.

1 L. ile 3 katta
5 m2 yüzey
cilalanır

Su bazlı iç mekan ahşap renklendiricisi

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

g
ul

Genel Özellikler
• Sağlıklı ve güvenli
• Ahşaba derinlemesine nüfuz
eder
• Ahşabın doğal güzelliğini
ortaya çıkarır
• Kurşunsuz
• Renk uygulamasından sonra
ahşabın kullanım yerine göre
HEMEL Varnish for Interior
iç mekan cilası veya HEMEL
Home/Heavy Traffic parke
cilalarının uygulanması tavsiye
edilir
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Lambri
• Parke
• Tavan ahşabı
• Kapı ve diğer tüm iç mekan
ahşapları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 1 katta 10 m2 yüzey
renklendirilir
Ambalaj: 2,5 L., 15 L.

p

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

‹ç Mekan Ahşap Boyaları

HEMEL Stain for Interior

ea
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HM 11
Chestnut
Kestane

HM 12
Walnut
Ceviz

HM 13
Dark Walnut
Koyu Ceviz

HM 14
Mahogany
Maun

HM 15
Green
Yeşil

HM 19
White
Beyaz

HM 20
Merbau
Merbau

HM 21
Teak
Tik

HM 22
Light Walnut
Açık Ceviz

HM 23
Wenge
Venge

Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın özelliklerine, dokusuna emiciliğine göre
değişiklik gösterecektir. Ayrıca, boyanın ne kalınlıkta ve kaç kat sürüldüğü de sonucu etkileyecektir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Fırça veya
bez ile
uygulanır

Kuruma
süresi
6 saattir

1 L. ile 1 katta
10 m2 yüzey
renklendirilir

21
‹ç Mekan Ahşap Boyaları

HEMEL Varnish for Interior
Su bazlı iç mekan ahşap cilası

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

g

Genel Özellikler
• Şeffaftır
• Sağlıklı ve güvenli
• Ahşabın tüm doğal
güzelliğini ortaya çıkarır
• Ahşaplarda renk
değişikliğine sebep olmaz
• Kurşunsuz
• HEMEL Varnish for Interior
cila, HEMEL Stain for Interior
ahşap renklendiriciyi
uyguladıktan sonra son kat
cila olarak kullanılabilir
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Lambriler
• Çatı ahşapları
• Kapılar ve diğer tüm iç
mekan ahşapları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 7-8 m2 yüzey
cilalanır
Ambalaj: 2,5 L., 15 L.

ul
p

ea

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Ahşaplar renklendirilmek istendiğinde HEMEL Stain for Interior (İç Mekan Renklendiricisi)
kullanılır.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Fırça ile
uygulanır

Kuruma
süresi
2 saattir

1 L. ile 2 katta
7-8 m2 yüzey
cilalanır

Su bazlı endüstriyel iç mekan astar

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Tabanca ile endüstriyel
uygulamalar için
• Çevre dostu
• Yüksek örtücülük
• Kolay zımpara özelliği
• Kokusuz
• Kullanıma hazır
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Panel kapılarda, çocuk
mobilyalarında ve tüm iç
mekan mobilyalarda
Uygulama Miktarı:
• Uygulama miktarı 1 L. ile
2 katta yaklaşık 3-4 m2’lik
yüzey örter
Ambalaj: 5 L./7 Kg.,15 L./21 Kg.

g
ul

DİKKAT: 2,2 - 2,5 mm tabanca ile
kullanılması tavsiye edilir

p

pl

ic

ati

at
a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Panel Kapı Boyaları

HEMEL MDF Astar

ea

22

Beyaz

2

saat

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Zımpara
kuruluğu

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Boya
tabancasıyla
uygulanır

3-4 m2
2 kat/L.

1 L. ile
2 katta
3-4 m2 yüzey
boyar

Donmaya
karşı
koruyunuz

Su bazlı endüstriyel iç mekan lake boyası

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Tabanca ile endüstriyel
uygulamalar için
• Çevre dostu
• Yüksek örtücülük
• Ahşabın dokusunu kapatmaz
• Çizilme direnci yüksek
• Kokusuz
• Kullanıma hazır
• Çevre dostu

g

Kullanım Alanları:
• Panel kapılarda, çocuk
mobilyalarında ve tüm iç
mekan mobilyalarda
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 1 katta 6-8 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj:
• Renk 5 L./6 Kg., 15 L./18 Kg.

ul

DİKKAT: 2,2 - 2,5 mm tabanca ile
kullanılması tavsiye edilir

p

ea
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ic
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a • N ural A
p

on • Doğal

am

G

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Polar
White

Deniz
Kabuğu

Maun

Sınırsız renk
seçenekleri
(*)

Krem

Kahve

Fındık

ran

ce • Easy

Ap

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

2

saat

Dokunma
kuruluğu

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Boya
tabancasıyla
uygulanır

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Kuruma
süresi
24 saattir

6-8 m2
1 kat/1 L.

1 L. ile 1 katta
6-8 m2 yüzey
boyanır

Panel Kapı Boyaları

HEMEL Panel Kapı Boyası Endüstriyel

23

Su bazlı panel kapı boyası

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Yüksek örtücülük
• Ahşabın dokusunu kapatmaz
• Çizilme direnci yüksek
• Kokusuz
• Kullanıma hazır
• Uygulaması pratik
• Kurşunsuz
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Panel kapılar
• Tüm iç mekan ahşapları
Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 2 katta 4-5 m2 yüzey
boyanır
Ambalaj: 1 L., 2,5 L.
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Panel Kapı Boyaları

HEMEL Panel Kapı Boyası

ea
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Polar
White

Sınırsız renk
seçenekleri (*)

(*) İstek üzerine NCS ve RAL renk kartelaları kullanılarak özel sipariş bazında üretilir.
Burada gösterilen renklerin gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denenmesi önerilir.

Sadece
iç mekanda
kullanınız

Kullanmadan
önce
karıştırınız

Donmaya
karşı
koruyunuz

10OC’nin altında
uygulanmamalıdır

Fırça veya
rulo ile
uygulanır

Kuruma
süresi
24 saattir

1 L. ile 2 katta
4-5 m2 yüzey
boyanır

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Alevin ahşap yüzeyde
ilerlemesine göre
“Sınıf 1” sertifikalıdır
(‹ngiliz Standardı BS 476)
• Ahşabın hemen tutuşmasını
önler
• Yangının ilerleme hızını
yavaşlatır
• Toksik duman çıkarmaz
• ‹nsanların topluca
bulunduğu kapalı ve riskli
mekanlarda yangına karşı ek
güvenlik sağlar

Kullanım Alanları:
• Parke dışında her tür
mobilya ve iç mekan ahşap
yüzeyler
Uygulama Miktarı:
• Kullanılacak sisteme göre
farklılık gösterir
Ambalaj:
Seçilen sisteme göre ambalaj
değişmektedir

Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri su ve solvent bazlı olmak üzere, şeffaf cila ve örtücü
lake ürün gruplarından oluşmaktadır. Teknik danışmanlık ve uygun ürün seçimi için HEMEL ile
iletişime geçiniz.

Yangın Geciktirci Cila Sistemleri

Sayerlack Yangın Geciktirici Cila
Sistemleri Su ve solvent bazlı

25

Su bazlı çevre dostu yeni nesil emprenye maddesi

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Vakum-basınç sistemi ile
emprenye tesislerinde
uygulanır
• BARamine™ teknolojisi
• Bakır-azol bileşikli
• Kokusuz
• Metal aksamlarda korozyona
neden olmaz
• Avrupa standartlarına uygun
• Çevre dostu
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Ap

Emprenye Ürünleri

Tanalith E

ea
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Bu ürün için yeşil ve kahverengi renk seçenekleri bulunmaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesinde (RS4) ve
zemin seviyesi üstünde (RS3)
kullanılan tüm dış mekan
ahşaplarda
Ambalaj: 1.200 Kg. IBC tank
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Emprenye Ürünleri

Vacsol Aqua
Su bazlı çevre dostu şeffaf emprenye maddesi

ör
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üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Çift vakum sistemi ile
emprenye tesislerinde
uygulanır
• Azol bileşikli
• Kokusuz
• Avrupa standartlarına uygun
• Çevre dostu
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Ap

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesi üstünde
kullanılan ve üzeri boyanarak
kullanılacak tüm dış mekan
ahşaplarda
Ambalaj: 1.050 Kg. IBC tank

Su bazlı şeffaf emprenye maddesi

Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:
• Daldırma yöntemi ile yerinde
ve kolay uygulama
• Çevre dostu
• Şeffaf
• Avrupa standartlarına uygun
• Çevre dostu

Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesi üstünde üzeri
boyanarak kullanılacak tüm
çam, vb. yumuşak dokulu dış
mekan ahşaplarda
Uygulama Miktarı:
• 1 m3 için en az 15 L.

ör

ün

üm

• Kolay

Uy
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Ambalaj: 20 L., 200 L.
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Emprenye Ürünleri

Imersol Aqua
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Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

İÇ/DIŞ
MEKAN

‹ç ve dış
mekanlarda
kullanılabilir

Daldırmayla
uygulanır

Kuruma
süresi
24 saattir

1m3/15 L.

1 m3 için
en az 15 L.
kullanılır

29
Emprenye Ürünleri

Timbercare Aqua
Su bazlı şeffaf emprenye maddesi

ör

ün

üm

• Kolay

Uy

Genel Özellikler:
• Fırçayla yerinde ve kolay
uygulama
• Şeffaf
• Çevre dostu
• Kokusuz
• Avrupa standartlarına uygun
• Çevre dostu

am

Uygulama Miktarı:
• 1 L. ile 4-5 m2 yüzey
ıslatılmalıdır
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Kullanım Alanları:
• Zemin seviyesi üstünde bakım
yapılacak ve üzeri boyanarak
kullanılacak tüm sabit
çam, vb. yumuşak dokulu
ahşaplarda

Ambalaj: 1 L., 5 L., 20 L.
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Uygulama ve ürün hakkında
daha fazla bilgi için QR kodunu
kullanabilir veya hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilirsiniz.

ran

ce • Easy

Ap

Bu ürün renksiz olup renk kartelası bulunmamaktadır.
Detaylı teknik bilgi ve destek için HEMEL ile iletişime geçiniz.

İÇ/DIŞ
MEKAN

‹ç ve dış
mekanlarda
kullanılabilir

Fırça ile
uygulanır

Kuruma
süresi
24 saattir

4-5 m2
1 L.

1 L. ile 4-5 m2
yüzey ıslatılır

Nerelerde Kullanılır?

Emprenye
Ürünleri

Cephe Kaplamaları,
Doğrama, Kapı,
Panjur, Pergola,
Balkon Korkulukları

Panel Kapılar

Dış Cephe
Ahşap Zemin (Dek)

Bahçe Mobilyaları

İç Mekan
Dekoratif Ahşap
Elemanlar

Mobilya

HEMEL
Timbercare Aqua*
s. 29
HEMEL
Imersol Aqua**
s. 28

Kapı Boyaları

İç Mekan
Ahşap Boyaları

Parke Cilaları

Dış Zemin Ahşap Boyaları

Dış Cephe Ahşap Boyaları

HICKSON DECOR
Plus Wood Stain s. 4
Aqua Wood Stain s. 5
HICKSON DECOR
Breather Paint s. 6
Aqua Breather Paint s. 7
Hickson Decor Aqua
Universal Primer
s. 9
SAYERLACK
Linea Blu
HI 20XX Renk
s.10
SAYERLACK
Linea Blu
HF 2044
Son Kat Cila s. 10
HEMEL
Deck Oil
s. 12
HEMEL
Tik Yağı
s. 13
HEMEL
Deck Stain
s. 14
HEMEL
Deck Temizleyici
s. 15
HEMEL
Home Parke Cilası
s. 16
HEMEL
Heavy Traffic
Parke Cilası
s. 17
SAYERLACK
Poliüretan Parke Cilası
TUL 11XX
s. 19
HEMEL Stain for
Interior (İç Mekan
Renklendiricisi)
s. 20
HEMEL Varnish
for Interior
(İç Mekan Cilası)
s. 21
HEMEL
MDF Astar
s. 22
HEMEL
Panel Kapı
Endüstriyel
s. 23
HEMEL
Panel Kapı Boyası
s. 24
* Binalarda zemin seviyesi üzerinde bakımı yapılacak ahşapların korunmasında ve restorasyon çalışmalarında değiştirilmeyecek sabit ahşaplardaki mantar ve böcek tahribatını
önlemek için fırça ile Timbercare Aqua uygulanmalıdır.
** Yeni imal edilen ahşaplarda daldırma metoduyla Imersol Aqua emprenye maddesi kullanılmalıdır.

Nasıl Kullanılır?
Parke

Uygulama

Boyanabilir
Kuruluk

Fırça

Zımpara
Uygulaması

Dokunulabilir
Kuruluk (saat)

Örtücülük
(m2/It/kat)

İlave
Notlar

24 saat

1 L. ile 4-5 m2

Fırça ile yüzey
tamamen ıslatılmalıdır.

Daldırma

24 saat

1 m3 için
en az 15 L.

Fırça (2 kat)

Katlar arasında
Plus: 24 saat
Aqua: 16 saat

Son kat öncesinde
yoklama zımparası
yapılır. (180 no’lu)

2-4

1 L. ile 2 katta
6-7 m2

Fırça (2 kat)

Katlar arasında
Solvent: 24 saat
Aqua: 16 saat

Son kat öncesinde
yoklama zımparası
yapılır. (180 no’lu)

4

1 L. ile 2 katta
5 m2

Fırça (1 kat)

24 saat

Son kat öncesinde
zımpara yapılır.
(180-220 no’lu)

1

1 L. ile tek katta
10 m2

Fırça veya cila bezi

Rengin kuruması için
en az 6 saat beklenir.

HF 2044’den önce
yoklama zımparası
yapılır. (180 no’lu)

Fırça veya rulo
(2 kat)

Katlar arası
2 saat

2 saat
beklendikten sonra
zımpara yapılmadan
2. kat uygulanır.

1 L. cila ile 2 katta
6-7 m2

Fırça veya rulo
(1 kat)

2-6

1 L. ile tek katta ahşap
türüne bağlı olarak
15-18 m2

Fırça veya rulo ve bez
(1 kat)

4

1 L. ile tek katta
12-15 m2

2-6

1 litre ile 2 katta
6-7 m2

Katlar arası
6 saat

Boyasız ve verniksiz
ahşaba orta sert fırça
ile uygulanır.

24 saat

Fırça veya rulo
(3 kat)

Katlar arası
2 saat

Aynı gün içinde uygulama tamamlanacak ise
katlar arası zımparaya
gerek yoktur.

Fırça veya rulo
(3 kat)

Katlar arası
2 saat

Fırça veya rulo
(3 kat)

Katlar arası
6 saat

Fırça veya bez
(1 kat)

İstenen her renk NCS
ve RAL renk kartelaları
kullanılarak özel
sipariş bazında üretilir.
Su ve solvent
bazlı Hickson Decor
Breather Paint altına
astar olarak atılır.

1 L. ile tek katta
10 m2

1

Fırça veya rulo
(2 kat)

Yarı şeffaf
19 rengi mevcuttur.

Sezonluk bakım
sağlar.

1 litre ile
8-10 m2

15 dk. bekledikten
sonra su ile
fırçalanarak yıkanır.

2

1 L. ile 3 katta
4-5 m2

Üzerine 24 saat sonra
basılabilir.

Aynı gün içinde uygulama tamamlanacak ise
katlar arası zımparaya
gerek yoktur.

2

1 L. ile 3 katta
4-5 m2

Üzerine 24 saat sonra
basılabilir.

1. kattan sonra 1 gece
beklenir, zımpara
yapılır (150-180 no’lu)

6

1 L. ile 3 katta
5 m2

Üzerine 24 saat sonra
basılabilir.

Rengin kuruması için
en az 6 saat beklenir.

6

1 L. ile 1 katta
10 m2

Fırça veya rulo
(2 kat)

Katlar arası
2 saat

2

1 L. ile 2 katta
7-8 m2

Tabanca
(2 kat)

Katlar arası
2 saat

Tabanca
(1 kat)

Fırça veya rulo
(2 kat)

Katlar arası
2 saat

Son kat öncesinde
zımpara yapılır.
(150 no’lu)

Bu ürün iç mekan
ahşap kapılar ve
lambriler için de
uygundur.

1 L. ile 2 katta
3-4 m2

2

1 L. ile 1 katta
6-8 m2

2

1 L. ile 2 katta
4-5 m2

*** Hickson Decor Aqua Wood Stain Endüstriyel, Sayerlack Hydroplus Gold, HEMEL Spor Salonu Parke Cilası, Sayerlack Yangın Geciktirici Cila Sistemleri, Tanalith E ve Vacsol
Aqua hakkında detaylı bilgi ve uygulama için HEMEL ile iletişime geçiniz.

HEMEL ürünleri ile
hızlı ve kolay bakım
Dış cephe ahşaplarının bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey
zımpara kullanılarak boya ve vernik
kalıntısından tamamen arındırılır.
• Bakım öncesinde yüzey tozdan ve kirden
arındırılır.
• Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya
emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı
korunarak uzun hizmet ömrü kazanması
için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir.
Timbercare Aqua’nın kuruması için 1 gün
beklenir.
• Hickson Decor veya Sayerlack Cila
Sistemleri’nden biri tercih edilerek fırça ile
uygulanır.

Dış cephe ahşap zeminlerin bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey
zımpara kullanılarak boya ve vernik
kalıntısından tamamen arındırılır.
• Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan
ahşapların temizliğinde HEMEL Deck
Cleaner kullanılır. HEMEL Deck Cleaner
uygulamasından sonra yüzeyin kuruması için
1 gün beklenir.
• Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya
emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı
korunarak uzun hizmet ömrü kazanması
için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir.
Timbercare Aqua’nın kuruması için 1 gün
beklenir.
• Uzun süreli etkin koruma ve renkli
uygulamalar için yağ bazlı HEMEL Deck
Oil, su bazlı HEMEL Deck Stain, yüzeyi
canlandırma amaçlı sezonluk bakım için
HEMEL Tik Yağı kullanılır.

• Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya
emprenyesiz ahşaplar, çürümeye karşı
korunarak uzun hizmet ömrü kazanması
için, Timbercare Aqua ile emprenye edilir.
Timbercare Aqua’nın kuruması için 1 gün
beklenir.
• Uzun süreli etkin koruma ve renkli
uygulamalar için Deck Oil, Hickson Decor
veya Sayerlack Cila Sistemleri’nden biri
tercih edilir veya ahşapların yüzeyini
canlandırma amaçlı sezonluk bakımı için
HEMEL Teak Oil uygulanır.

İç mekan dekoratif ahşap
elemanların bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey
zımpara kullanılarak boya ve vernik
kalıntısından tamamen arındırılır.
• HEMEL Stain for Interior ve HEMEL Varnish
for Interior uygulanır.

Parkelerin bakımı:
• Üzeri cilalı parke yüzey sistre edilerek eski
ciladan tamamen arındırılır.
• Hemel Home veya Hemel Heavy Traffic
sürülerek bakım tamamlanır.
• Daha önceden Hemel su bazlı parke cilaları
sürülmüş yüzeyin bakımı, yüzeyin zımpara
yapılıp daha önce kullanılmış cilanın 1 veya
2 kat sürülmesiyle yapılır.

Panel kapıların bakımı:
• Uygulama öncesinde panel kapının yüzeyine
yoklama zımparası yapılır.
• Fırça veya rulo ile iki kat Hemel Panel Kapı
Boyası sürülür.

Bahçe mobilyalarının bakımı:
• Üzeri boyalı veya vernikli ahşap yüzey
zımpara kullanılarak boya ve vernik
kalıntısından tamamen arındırılır.
• Üzerinde vernik ya da boya bulunmayan
ahşapların temizliğinde HEMEL Deck
Cleaner kullanılır. HEMEL Deck Cleaner
uygulamasından sonra yüzeyin kuruması
için 1 gün beklenir.
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