HEMEL Spor Salonu
parke cilası

HEMEL Sports, spor salonları için özel olarak
geliştirilmiş son teknoloji ürünü su bazlı parke
cila sistemidir. Parkelerin uzun yıllar çizilmeden,
yıpranmadan, yepyeni görünmesini sağlar.
Bu sistemde saha renklerinin ve çizgilerinin
yapılması için gerekli HEMEL su bazlı boyalar da
bulunmaktadır.
• Aşınma direnci, esnekliği ve darbe dayanımı
son derece yüksektir.
• Kaymaz özellikte ve kokusuzdur.
• Parlak tiptedir.

Uygulama miktarı:
Spor salonlarında 4 kat
uygulandığında 10 L. ile yaklaşık
30 m2 alan cilalanır.
Uygulama:
• Parkenin yüzeyini tamamen
temizleyin ve 120 no’lu zımpara
kağıdıyla zımparalayın. Oluşan
tozu iyice temizleyin ve elektrik
süpürgesi ile yüzeyden tamamen
alın.
• Hemel Spor Salonu Parke
Cilası’nın ilk 2 katını 2-3 saat
arayla rulo ile uygulayın.
• Katlar arasında yüzeyi elle
150/180 no’lu zımpara ya
da makine ile 220/240 no’lu
zımpara kağıdıyla zımparalayın.
• Saha çizgileri ve boyanacak
geniş alanlar için RAL veya NCS
renklerinden seçim yapılır.
• Renk seçimine göre üretilen
Hemel Spor Salonu Zemin ve
Çizgi Boyası, kağıt bantlarla
maskelenmiş bölgelere 2 saat
ara ile 2 kat uygulanır.
• Boya, maskeleme bantlarının
arasına sürülmeden önce bantın
kenar kısımlarına çok ince
olacak şekilde Hemel Sports

hemel.com.tr
facebook.com /ahsapdostu

Spor Salonu Parke Cilası sürülür
ve kısa bir süre kuruması için
beklenir. Bu işlemin amacı
bantın altına boyanın kaçmasını
engellemektir.
• Kenar çizgilerinin boyama işlemi,
zımparanın ve maskelemenin
yapıldığı günün akşamı
yapılmalıdır.
• Çizgiler dışında kalan boyanacak
alanlar (üç saniye ceza alanı
ve basketbol sahası dışındaki
boyanacak olan kısımlar) bir
sonraki gün boyanmalıdır.
• Hemel Sports Spor Salonu Parke
Cilası geniş alanların boyama
işleminden en geç 3 saat sonra,
zımpara yapılmadan tüm salona
1 kat sürülmelidir.
• 3. kat Hemel Sports Spor
Salonu Parke Cilası 3 saat
içerisinde zımpara yapılmadan
uygulamanın ilk yapıldığı
noktadan başlanacak şekilde
sürülür. 3 saat aşıldığı taktirde
en az 12 saat beklenip zımpara
yapılarak 4. kat cila sürülmelidir.
• 24 saat sonra zemin üzerine
basılacak hale gelir. Tam kuruma
1 haftada tamamlanır.
• Uygulama esnasında ve
sonrasında uygulama yapılan
alan kurumayı sağlamak için iyi
havalandırılmalıdır.
• Cilalı zemin amonyak
içeren temizlik maddeleriyle
temizlenmemelidir.
• Su bazlı ürünler 10oC’nin
altındaki sıcaklıklarda
uygulanmamalı ve kurumaya
bırakılmamalıdır.
• Su bazlı cilalar donmaya karşı
korunmalı ve 5oC’nin üstünde
saklanmalıdır.

HEMEL Spor Salonu
zemin ve çizgi̇boyası
• Hemel Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyaları 2 kat
Hemel Spor Salonu Parke Cilası uygulanmış ve 180220 no’lu zımpara ile zımparalanıp temizlenmiş
yüzeylere uygulanır.
• Saha çizgileri ve boyanacak geniş alanlar için RAL
veya NCS renklerinden seçim yapılır.
• Renk seçimine göre üretilen Hemel Spor Salonu
Zemin ve Çizgi Boyası, kağıt bantlarla maskelenmiş
bölgelere 2 saat ara ile 2 kat uygulanır.
• Boya, maskeleme bantlarının arasına sürülmeden
önce bantın kenar kısımlarına çok ince olacak
şekilde Hemel Spor Salonu Parke Cilası sürülür
ve kısa bir süre kuruması için beklenir. Bu
işlemin amacı bantın altına boyanın kaçmasını
engellemektir.
• Kenar çizgilerinin boyama işlemi, zımparanın ve
maskelemenin ardından yapılmalıdır.
• Çizgiler dışında kalan boyanacak alanlar (üç saniye
koridoru ve basketbol sahası dışındaki boyanacak
olan kısımlar) bir sonraki gün boyanmalıdır.
• Hemel Spor Salonu Zemin ve Çizgi Boyaları
tamamlandıktan 2 saat sonra Hemel Spor Salonu
Parke Cilası zımpara yapılmadan 2 kat uygulanır (3.
ve 4. katlar). Katlar arasında en az 2 saat beklenir.
Cila işlemine zemin boyasının ilk uygulandığı yerden
başlanır. 4. kat cila uygulamasının öncesinde 3 saat
aşıldığı taktirde en az 12 saat beklenip zımpara
yapılarak 4. kat cila sürülmelidir.
• 24 saat sonra zemin üzerine basılacak hale gelir.
Tam kuruma 1 haftada tamamlanır.
• Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama
yapılan alan kurumayı sağlamak için iyi
havalandırılmalıdır.
• Cilalı zemin amonyak içeren temizlik maddeleriyle
temizlenmemelidir.
• Su bazlı ürünler 10°C’nin altındaki sıcaklıklarda
uygulanmamalı ve kurumaya bırakılmamalıdır.
• Su bazlı cilalar donmaya karşı korunmalı ve 5°C’nin
üstünde saklanmalıdır.
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