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Ürün tanımı: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, su bazlı, iç cephe ahşap macunudur. 

Özellikleri:  
 Kokusuz 
 Dolgu ve yüzey düzeltme 
 Yüksek doldurma gücü 
 Hızlı kuruyan 
 Kolay zımparalanabilen 
 Uygulandığı yüzeylerde ipeksi görünüm verir 

 
Kullanım alanları: İç cephelerde ahşap yüzeylerde kullanılır. 

Uygulama yüzeyi: 

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyler her türlü yağ, kir ve gevşek 
parçalardan arındırmalıdır. 

Yeni yüzey: Macun uygulamasından önce Vistawood Aqua Ahşap Emprenye ile bir kat 
doyurulması tavsiye edilir. 

Eski boyalı yüzeyler: Eski boyalı yüzeyleri mutlaka zımparalayarak kabarmış alanları 
temizleyin. 

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar: 

Mala, spatula gibi macun çekme malzemleri kullanılır. Kullanılmaya hazır haldedir. 
Uygulamadan sonra ince zımpara ile zımparalanmalıdır. 

İnceltme oranı: 

Kullanıma hazır olup, inceltme yapılmaz. 

Kuruma Süresi: 

20°C de dokunma kurumasını 20dk, toz tutma kurumasını 1 saatte, sert kurumasını 6 saatte 
tamamlar. *Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve 
uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir. 
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Kaplama Gücü: 

Zemine bağlı olarak, 1 kg macun ile 0,7 - 1 m2 alan doldurulur, kesin sarfiyat için kontrollü 
numune uygulaması yapılmalıdır. 

Teknik Özellikler: 

Reçine Tipi: Akrilik kopolimer 

Katı Madde % (ağırlıkça): 75±2 ASTM D 4209 

Katı Madde % (hacimce): 58±2 ASTM D 4209 

Yoğunluk (g/cm,20ºC): 1.60–1.64 TS EN ISO 2811 

Depolama: 

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz. 

Ambalaj: 

0,600 KG – 1,350 KG – 4 KG – 25 KG  plastik kova ambalajda sunulur. 

 
Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir. 
Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3: Serin yerde 
muhafaza ediniz. S9: Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. S26: Göz ile temasında suyla iyice 
yıkayın ve doktora başvurunuz. S28: Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora 
başvurunuz. S29: Kanalizasyona atmayınız. S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, 
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız. 

 


