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HEMEL DECK OIL
Uygulama miktarı:
1L. ile tek katta 15-18m2. (ahşap
türüne bağlı olarak değişiklik
gösterebilir)

Hemel Deck Oil, evler, havuz kenarları,
restoranlar, alışveriş merkezleri ve otellerde
bulunan dek yüzeyler için özel olarak
geliştirilmiş, ahşabın doğal güzelliğini ortaya
çıkaran, su itici özellikte, tek katta yeterli
korumayı sağlayan bir yağdır.

Uygulama:
• Yeni ahşaplarda, ahşap yüzeyi
tamamen temizleyin ve
80/120 no’lu zımpara kağıdıyla
zımparalayın. Oluşan tozu iyice
temizleyin.
• Boyalı-vernikli ahşap yüzeylerde eski
boyayı/verniği yüzeyden tamamen
temizleyin. Yüzeyi tüm kir, yağ
vb.’den arındırın. Oluşan tozu iyice
temizleyin. Deck Oil boyalı yüzeye
kesinlikle uygulanmamalıdır.
• Hemel Deck Oil’i rulo veya fırça ile
1 kat uygulayın.
• Ardından dek yüzeyindeki fazla
yağı bez yardımı ile yüzeyden
tamamen alın.
• Yağ uygulanmış yüzeye
uygulamadan bir gün sonra
basılabilir.
• Ürün direkt güneş ışığı altında
uygulanmamalıdır.
• Uygulamadan sonra ürünün
kapağını kapatın
• 10oC’nin altındaki sıcaklıklarda
uygulanmamalı ve kurumaya
bırakılmamalıdır.
Dikkat:
Uygulama sonrasında kullanılan
bezlerin kendiliğinden alevlenme
ihtimali vardır. Bezler su dolu bir kap
içerisinde bekletilmeli ve tamamen
ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.

Bakımı son derece kolaydır. Yıpranmış, çizilmiş, bölgesel ya da tamamı
bakım gerektiren yüzeylere kolayca uygulanabilir. Bakım yapılacak bölgeyi
toz ve kirden arındırıp tek kat Hemel Deck Oil uygulamak yeterlidir.
Zemin bir gece bekledikten sonra üzerine basılmaya ve kullanıma hazır
hale gelir, böylece tüm mekanlar için son derece pratik çözümler sunar.
İçerdiği pigmentler sayesinde güneş ışınlarına (UV) karşı ahşabı korur.
Yeni nesil ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerle
formüle edildiğinden tamamen çevre dostu ve solvent free bir üründür.
Uluslararası EN 71-3 standardına sahip Hemel Deck Oil her türlü dek
yüzeyde güvenle kullanılır.
15-18 m2
1 kat/1L.
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