
Sellülozik  
Dolğu Verniki 
Texniki	  Məlumat	  Səhifəsi	  
!
	   Məhsul	  təqdima.	  
	   Penguin	  Sellülozik	  Dolğu	  Verniki	  yüksək	  keyfiyyətli,	  nitro	  sellüloz	  əsaslı,	  son	  qat	  laklara	  daha	  
hamar	  və	  parlaq	  görünüş	  verməsi	  üçün	  və	  taxtada	  olan	  qüsurları	  aradan	  qaldırmaq	  üçün	  doldurucu	  
komponentdir.	  !
	   İs0fadə	  olunacaq	  səthlər	  
	   Taxta	  və	  parket	  üzərində	  isIfadə	  olunur	  və	  isIfadədən	  sonra	  sumbata	  kağızı	  ilə	  üzərində	  
hamarlama	  işləri	  aparılır.	  Lazım	  olduğu	  təqdirdə	  səthə	  iki	  və	  ya	  üç	  qat	  vurula	  bilər.	  Sumbata	  kağızı	  
ilə	  hamarlama	  işləri	  bitdikdən	  sonra	  üzəri	  tozdan	  tam	  olaraq	  təmizlənməli	  və	  son	  qat	  üçün	  təyin	  
olunmuş	  laklar	  çəkilməlidir.	  !
	   Çəkilən	  qat	  qalınlığı	  və	  nəzəri	  yayılma	  sahəsi	  

	   	  
	   Fiziki	  xassələri	  

!
	   Səthin	  hazırlanması	  
	   Tətbiq	  olunacaq	  səth	  boyanmadan	  öncə	  toz,	  kir,	  yağ	  qalıqları	  və	  köhnə	  boyadan	  
təmizlənməlidir.	  Əgər	  tətbiq	  olunacaq	  səthdə	  qüsurlar	  çoxdursa	  doldurucu	  lakdan	  əvvəl	  taxta	  
sumbata	  kağızı	  ilə	  hamarlanmalıdır.	  !
	   Tətbiq	  üsulları

!!!

Ən az Ən az

Nəzəri yayılma sahəsi (m²/lt) 8 10

Rəng Şəffaf

Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %) 25±3

Sıxlığı (qr/sm³) 0.92±3

Özlülüyü 85±5

Parlaqlıq Yarımat

Püskürtmə Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər

Fırça Uyğundur

Rulo Uyğundur
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!
	   Quruma	  müddə0	  
	   Quruma	  müddəI	  əsasən	  hava	  şərtlərinə,	  çəkilən	  qat	  qalınlığına	  və	  çəkilən	  qat	  sayına	  
bağlıdır.	  Aşağıdakı	  cədvəldə	  boyanın	  hava	  temperaturundan	  asılı	  olaraq	  təqribi	  quruma	  zamanı	  
göstərilmişdir.	  
-‐ Boyanacaq	  ərazi	  yaxşı	  havalandırılmalıdır	  (Açıq	  hava	  və	  ya	  sərbəst	  hava	  dövretməsi)	  
-‐ Boya	  məsləhət	  edilən	  qalınlıqda	  vurulmalıdır	  
-‐ Qalınlıq	  vurulacaq	  qatların	  sayı	  nəzərə	  alınaraq	  vurulmalıdır	  

!
	   Saxlama	  şərtləri	  
	   Boya	  quru,	  sərin,	  yaxşı	  havalandırılmış,	  yüksək	  temperatur	  və	  qığılcım	  çıxma	  ehImalı	  
olmayan	  depolarda	  qapağı	  açılmamış	  halda	  saxlanmalıdır.	  İsIfadə	  etmədən	  öncə	  yaxşı	  
qarışdırılmalıdır.	  !
	   Qablaşdırılma	  şəkli	  
	   0.75	  lt,	  2.5	  lt	  və	  12	  kq-‐lıq	  dəmir	  qablarda	  istehsal	  olunur.	  !
	   Sağlamlıq	  və	  təhlükəsizlik	  qaydaları	  
	   Qabın	  üzərində	  göstərilən	  qaydalara	  riayət	  edin.	  Yüksək	  temperatur	  və	  qığılcım	  çıxma	  
ehImalı	  olmayan	  depolarda	  saxlayın.	  Yaxşı	  havalandırılan	  ərazilərdə	  isIfadə	  edin.	  İsIfadə	  zamanı	  
dəriylə	  təmas	  olmuşdursa,	  uyğun	  həlledici	  ilə	  sonra	  su	  və	  sabunla	  yuyulmalıdır.	  Gözə	  düşdüyündə	  
bol	  su	  ilə	  yuyulub	  gərək	  olduğunda	  Ibbi	  müdaxilə	  olunmalıdır.	  ! !!!

Havanın temperaturu 10ºC 23ºC 40ºC

Üst quruma 1-1.5 saat 20-30 dəq 10 dəq

Tam (sərt) quruma 2-3 saat 1 saat 30 dəq

İkinci qatın vurulması, ən az 8-10 saat 3-5 saat 1-3 saat
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