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PANDA CAM CILA

TANIMI: Her tür parke üzerine uygulanabilen poliüretan bazlı, tek bileşenli, parlak bir parke verniğidir
OZELLIKLERI: Son derece sert ve elastik, parlak bir vernik olup, çizilme ve aşınmaya karşı çok dayanıklıdır.
Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı
korur.
Texniki xüsusiyyətləri :
Parlaklık : Parlak
Katı madde,% (ağırlıkça ) : 55 + 2
Yoğunluk (g/cm3 ,20ºC) : 0.92 + 0.02
Viskozite (DIN Cup 4, sn.,20ºC) : 90-140
İSTİFADƏ QAYDALARI: Yeni döşenmiş ve nemi giderilmiş parkeler; PANDA SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ
ile astarlanıp, sistre ve zımpara yapıldıktan sonra tozları silinip cilalanmalıdır. Eski parkeler, mum cila ile
cilalanmış ise çok iyi sistre yapılıp, PANDA SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ ile astarlanmalıdır. Astarlanan
yüzeyler zımparalanıp tozu alındıktan sonra cilalanmalıdır. Parkeler arasındaki boşlukların zımpara talaşı
ve parke verniği ile yapılacak macun ile doldurulması önerilir. İki veya üç kat halinde uygulanır. Hava
sıcaklığına bağlı olarak katlar arasında 6-12 saat beklenmelidir. Kullanıma hazırdır, istenirse istenirse
Panda SENTETİK TİNER ile inceltilebilir
KURUMA ZAMANI: Dokunma kurumasını yaklaşık 6 saatte, Tam kurumasını yaklaşık 12 saatte tamamlar.
Max. 7 günde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanir
KAPLAMA ALANI: Tek katta 15 m 2 /L
SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından
korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak
için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı
sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.
TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLERİ: R10 : Alevlenebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile
temasta sağlığa zararlıdır.
S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz.
SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora
danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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