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VISIR Oljegrunning klar

Ürün tanımı

Tür

Gevşek ahşap liflerini bağlayan ve iyi bir yapışma sağlayan su itici bir astardır.

Özellikler ve faydalar

Ahşapta küflenmeye karşı koruyucu ajanlar içerir. Yüzeyi kuvvetlendirir ve su itici hale getirir. Boya sisteminin 
ömrünü uzatır.

Tavsiye edilen kullanım

Tedavi için kullanılmalıdır, yıpranmış ve emprenye edilmiş ahşaplarda kullanılabilir. Soğuk dönemlerde (+ 
5°C'den düşük) örtücü ahşap koruyucuların ve boyaların altında kullanılması önerilir.
Bu ürün spray ile uygulamaya uygun değildir.

Teknik Bilgi Föyü

0,9 L, 2,7 L ve 9 LAmbalaj boyutu

Ürün bilgileri

Renkler Pigmentlendirilmemiş, şeffaf.

Kullanıma hazır karışım 
için VOC

Parlama noktası

Özgül ağırlık

Hacimce katı madde

Genel tip Astar, özel alkid yağlı.

30 ± 2 Hacim%

0.92

63 °C

AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/h): 750 g/L 
'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 750 g/L'dir.

Uygulama bilgisi
Uyarılar (remarks)

1 ay içinde son kat boya uygulanmalıdır.
Önceden yüzeyde bezir yağı veya keten tohumu yağı içeren boya/renkli ahşap koruyucu ile uygulama yapılmışsa,
ham ahşaba kadar temizlenmelidir. Çünkü bezir yağı veya eski keten tohumu yağı, boya ve renkli ahşap 
koruyucunun kabarmasına neden olabilir.
Bu ürünün uygun bir şekilde taşınmasından emin olunmalıdır, her zaman koruyucu eldiven kullanılması önerilir.
Kimyasal direnç ve penetrasyon sürelerine göre eldivenlerin belli aralıklarla değiştirilmesi önemlidir.

Uygulama metodları

Astar fırçası kullanın, kuru fırçalamadan kaçının. Ahşap cephe kaplamalarında VISIR Oljegrunning klar
uygularken boylu boyunca uygulayın. Astarın yüzeyde film oluşturmasını önlemek için baştan sona fırçalama 
yapılmalıdır. Fazla astarı yüzeyden silerek uzaklaştırın.

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer.

Teknik föyün, bu ürünün güvenlik bilgi formu ile bağlantı olarak okunması önerilir.
Size en yakın Jotun ofisine ulaşabilmek için lütfen www.jotun.com web sitemizi ziyaret ediniz..
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Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 2.

Seyreltme

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmemelidir.

Seyreltme

Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

Her kat için 
yayılma oranı 

(m²/liter)

–4 7

9 – 11

Önerilen, planyalanmamış ahşap:

Önerilen, planyalanmış ahşap:

Hayır.
Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

Kuruma süreleri

Kuruma süresi yüzey sıcaklığına (en az -5 °C), emilime, neme ve hava sirkülasyonuna bağlıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:
Bağıl nem (BN)
Hava sıcaklığı

50 %
23 °C

50 %
15 °C

50 %
5 °C

50 %
-5 °C

Üzerine kat uygulama, minimum 24 saat 48 saat 72 saat 1 hafta

15 °C 5 °C -5 °CYüzey sıcaklığı 23 °C

Kullanım talimatları

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalı.
Keskin kenarları zımpara ile yuvarlatın.

UygulamaYüzey

Yüzey Hazırlığı

Yeni ahşap: Yüzey Hazırlığı : Ham, korumasız, 4 haftadan fazla süredir bekletilen 
ahşapların temizliği için JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens
kullanılmalı ve sert kıllı fırça ile fırçalanmalıdır.

Daha önceden işlenmiş 
ahşap:

Yüzey Hazırlığı: Önceden işlem görmüş ahşap JOTUN 3-i-1 Kraftvask og 
Træ- og Murrens kullanılarak temizlenmelidir. Raspalamadan sonra sert fırça 
ile ahşabın yüzeyini temizleyin ve gevşek boyaları alın.

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer.

Teknik föyün, bu ürünün güvenlik bilgi formu ile bağlantı olarak okunması önerilir.
Size en yakın Jotun ofisine ulaşabilmek için lütfen www.jotun.com web sitemizi ziyaret ediniz..
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Pencere çerçevelerini: Yüzey Hazırlığı: Pencere çerçevelerini JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og 
Murrens. ile temizleyin. Temiz su ile durulayın.

Astar

Tüm ham ahşap montajı öncesi veya hemen sonrasında, tek kat VISIR Oljegrunning klar uygulayın.  Ürünün 
yüzeye nüfuz etmesi ve yüzeyde film oluşturmaması beklenir. Bu özellikle sert ağaçlara uygulandığında 
önemlidir.
Ahşabın uç noktalarına yaş üstü yaş olarak 3-4 kat uygulayınız. Soğuk dönemlerde örtücü ahşap koruyucuların 
ve boyaların altında kullanılması önerilir.

Son kat uygulaması, astar uygulamasının ardından 1 ay içinde yapılmalıdır. Ahşap yüzeylerde en üst koruma için 
kış aylarında, düşük sıcaklıklarda astarlama yapıldığında 1 kat DRYGOLIN Oljedekkbeis uygulanabilir, tercih 
edilen son kat boya ise son baharda sonlanabilir. Tropik ahşaplarda BENAR ürünleri uygulamadan önce astar 
olarak VISIR Oljegrunning klar kullanılabilir.

Sonkat

Jotun'un tüm renkli ahşap koruyucuları, örtücü ahşap koruyucuları ve boyaları uygulanabilir.

Depolama

Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Boş ambalajlar,bitmiş astarlar ve diğer atıklar lokal geri dönüşüm tesislerine teslim edilmelidir. Artan astarlar 
kanalizasyon sistemine dökülmemeli, lokal geri dönüşüm tesislerine teslim edilmelidir. JOTUN Penselrens fırça 
temizleyicisi kullanarak mümkün olan bütün astarı alet üzerinden temizleyin. Sıvı haldeki astar kanalizasyona 
veya su sistemlerine boşaltılmamalı, tehlikeli atıklar için olan kabul merkezlerine gönderilmelidir.

Sağlık ve güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı 
bilgi tanımlanır.
İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Ek Bilgiler

Yasal Uyarı

Contact information

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Balabandere Cad. Hilpark Suites Sitesi
No:10 İstinye 34460
Sarıyer, İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 212 279 78 78

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer.

Teknik föyün, bu ürünün güvenlik bilgi formu ile bağlantı olarak okunması önerilir.
Size en yakın Jotun ofisine ulaşabilmek için lütfen www.jotun.com web sitemizi ziyaret ediniz..
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Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı 
mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı 
sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe 
bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu 
geçerli olacaktır.

Bu teknik föy daha önce yayınlanmış olanların yerine geçer.

Teknik föyün, bu ürünün güvenlik bilgi formu ile bağlantı olarak okunması önerilir.
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