
 

 

 

 

Teknik broşür 

VS-W 

Bu veri formu içerisinde yer alan teknik bilgiler ve talimatlar, şirketimiz Araştırma ve Geliştirme Departmanının sahip olduğu bilgi 

ve deneyime, ve ürünle yapılan uzun süreli uygulamaların sonuçlarına dayalıdır. Yapılan fiili uygulama anındaki koşullar şirketimiz 

kontrolü dışında olduğundan, ürünün kullanılmasına ilişkin tavsiyeler ve öneriler garanti niteliğinde değildir. Bu nedenle seçilen 
ürünün tasarlanan uygulamaya uygunluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bu teknik veri formunun mevcut sürümüyle birlikte, aynı 

ürünle ilgili eski sürümler otomatik olarak iptal olur. 

 

 

 

 

Su bazlı akrilik vernik  
 

Açıklama 
 
VS-W, çimento alt tabakaların (beton, 
dekoratif harçlar, vb.) korunması için 
kullanılan kullanıma hazır, şeffaf, akrilik, su 
bazlı, nano-moleküler yapıya sahip bir 
verniktir. 

 VS-W, uygulandığı malzemenin doğal 
rengini açığa çıkarır ve yüzeyi bir miktar 
parlak hale getirir. 

 Bina dışı ve bina içi alanlarda kullanıma 
uygundur. 

 

Uygulama alanları 
 
VS-W uygulandığı malzemenin doğal rengini 
dışa çıkarır ve aynı zamanda yüzeyi 
kirlenmeye karşı korur. Dekoratif çimento 
harçları gibi çimento alt tabakalarına 
uygulamaya uygundur. Hem bina içi hem de 
bina dışında duvar ve zeminlere uygulanabilir 
 

Teknik veriler 
 
Renk:   şeffaf (kuruma sonrası) 

Yoğunluk:  0,98 kg/l 
 

Kullanım talimatları 
 
1. Alt tabakanın hazırlanması 
Alt tabaka kuru, temiz olmalı ve yağdan, 
gevşek parçacıklardan, tozdan, vb. 
arındırılmış olmalıdır. 
 
2. Uygulama 
VS-W, %10'a kadar su ile seyreltilir ve daha 
sonra iki kat halinde fırça veya rulo ile 
uygulanır.  İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra, 
hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1 saat 
sonra uygulanır. 
 

Tüketim 
 
Alt tabakanın emiciliğine bağlı olarak kat 
başına 150-200 ml/m2. 
 

Ambalaj 
 
VS-W, 1 l'lik, 5 l'lik ve 20 l'lik kaplarda satışa 
sunulur. 
 

Raf ömrü - Saklama 
 
Orjinal, açılmamış ambalajında, +5oC ila 
+35oC sıcaklık aralığında saklanması 
durumunda üretim tarihi itibariyle 24 ay. Ürün, 
doğrudan güneş ışığına ve dona karşı 
korunmalıdır. 
 

Uçucu Organik Bileşikler (UOB) 

 
2004/42/CE sayılı Direktife göre (Ek II, tablo 
A), i alt kategorisindeki ve WB tipindeki ürün 
için müsaade edilen maksimum UOB içeriği, 
hazır ürün için 140 g/l (2010)'dur. 
Hazır VS-W ürünü, maksimum 140 g/l VOC 
ihtiva eder. 
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