Güvenin ve
Tecrübenin Kalesi

T

ürkiye boya pazarında “İlklerin ve yeniliklerin lideri” sloganıyla 57 yıldır “Toptancı” olarak
hizmet veren Uzertaş, Türk boya sektörünün gelişimine büyük katkıda bulunmuş, boya
piyasasının önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

Uzertaş, sektörde gerek ürün, gerekse dağıtım dinamikleri açısından, trendleri sadece takip etmekle
kalmayıp, gelişim ve değişim konularında gösterdiği liderlikle pazarın büyümesine katkı sağlamıştır.
Bu süreçte bir çok markayı pazara sokmuş; onların ünlü ve başarılı markalar haline gelip pazarda
güvenli bir yer edinmelerine imkan sağlamıştır. Özellikle perakendeciler ve uygulamacılar üzerinde,
“Uzertaş’ın sattığı ürün, mutlaka iyidir, doğrudur, yeniliktir” ön kabulünü yaratmış, müşteri odaklı
satış kuralları ve sözünde duran iradeli yaklaşımıyla, her zaman müşterilerilerinin güvenine layık
olmuş, güvenin ve tecrübenin kalesi olarak anılmıştır...

Kıymetli müşteri adayımız,
İnşaat sektörünün baş döndürücü, hızlı ve teknolojik gelişimi içerisinde, doğallığını yüz yıllardır
koruyan yegane ürünlerden biri de “Ahşaptır”... Ahşap doğal bir ürün olması ve yapısındaki özellikler
itibariyle bakım gerektirir.
Ahşabın korunması ve dekorasyonda en güzel biçimde kullanılabilmesi konusunda, yaptığımız geniş
çaplı araştırmalar, deney ve incelemeler sonucunda, İskandinav coğrafyasının bu çözümleri en iyi
şekilde ürettiklerine şahit olduk...
Bu süreçte, Danimarka kökenli PPG Architectural Coatings, BONDEX markasının Türkiye pazarına
olan yoğun ilgisi ile, bizim “Türkiye pazarına en uygun ve kaliteli ürün ne olmalı?” incelememiz
örtüşünce ahşap boya ve vernik gurubunun Türkiye ve KKTC de Uzertaş tarafından sunulmasına
karar verdik...
PPG Architectural Coatings, 1883 yılında Amerika’da kurulmuş, dünyanın en eski ve en büyük boya
üretim fabrikalarına sahip, global kod ve etik değerleri en üst seviyede hayata geçirmiş dünya boya
devidir.
Elinizdeki klasörümüz içerisinde, PPG Architectural Coatings BONDEX Ahşap boya ve vernik
gurubundan sizlere sunduğumuz ürünlerimizin detaylı broşürleri bulunmaktadır.
Her türlü soru ve danışmaya açık olduğumuzu bildirir.
Ticari, teknik ve müşteri memnuniyeti anlamlarında sizleri üst düzeyde
tatmin edeceğine inandığımız işbirliğimizin, hayırlı, bereketli
bol kazançlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,
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LONG EFFECT

Ahşabınız için uzun etkili teknoloji

Dayanıklı LONG EFFECT (Uzun Ömürlü) Teknoloji

PPG olarak bizler, çevrenin korunmasındaki sorumluluklarımızın
farkındayız. Bu nedenle, ürünlerimizdeki kimyasal etkileri
azaltmak için yeni, devrimsel teknoloji arayışı içindeydik.
Bu araştırmalar LONG EFFECT teknolojisine ulaşmamızı
sağladı. Bu teknoloji ahşap koruma ürünlerimizin dayanıklılığını
uzatmanın devrimsel yolunu araladı.

LONG EFFECT Teknolojisinin Dayanıklılığı
LongEffect (Uzun Ömürlü)
Teknoloji
Önde Gelen
Geleneksel Koruyucu
Diğer Kapsüllü
Teknolojiler

Teknoloji Hakkında

Long Effect, yeni ve benzersiz bir teknolojidir. Sadece
ahşabınızı daha uzun süre sağlıklı tutmakla kalmaz, çevremizin
de daha iyi korunmasını sağlar. Bu teknolojiye sahip ürünler
geleneksel ahşap koruma ürünlerine kıyasla %50 daha az
kimyasal içerir. Geleneksel ahşap koruma ürünleri aktif etkilerini
çoğunu uygulamadan sonraki ilk süreçte serbest bırakır. Bu da
ahşabınızın ilk başta iyi korunacağı ancak sonra kalan etkilerin
seviyesinin iyi bir koruma için çok düşük kalacağı demektir.

LongEffect’in faydaları;

• Ayrışma azalır,
• UV koruması artar,
• Küf ve mantara karşı korur,
• Solma riskini azaltır,
• Kimyasal içeriği daha düşüktür.
Yenilikçi Long Effect teknolojisi
mantara ve küfe karşı en etkili
koruma yöntemidir. Geleneksel
teknolojileriler kullanıldığında
aktif ajanlar ahşaptan
istenilenden daha hızlı ayrışır.
Bu durum Long Effect teknoloji
kullanılarak engellenir. Çünkü aktif
ajanlar kapsüllenmiş durumdadır. İhtiyaç duyulana kadar
korunur, sadece gerekli olduğunda salınırlar. Örneğin, iklim
nemli olduğunda. Bu da aktif ajanların daha uzun süre zarfında
salınacağından ahşabınızın koruması uzar.

Long Lasting Effect (Uzun Süren Etki)

BONDEX bu yeni, devrimsel teknolojiyi çok çeşitli ürünlerde
sunmaktadır. Cephenizi, çitinizi, sundurmanızı, çardağınızı,
bütün ahşap koruma projelerinizi yeni Long Effect (Uzun
Ömürlü) teknolojiye sahip bir BONDEX
ürünüyle kaplayabilirsiniz.

Testler

2009 yılından beri bütün testler
kanıtladı ki yeni Long Effect
teknolojisine sahip ürünler
ahşabınızı daha uzun süre korur.

Teknolojisine Sahip Ürünler
BONDEX MATT

Solvent Bazlı Mat Ahşap Koruyucu
BONDEX Mat tüm dış mekan ahşaplarda
kullanılabilen yarı şeffaf solvent bazlı (Alkid) uzun
etkili ahşap koruyucu ve renklendiricidir.
Mantar ve küfe karşı etkilidir.

BONDEX SATİN

Solvent Bazlı Saten Ahşap Koruyucu
BONDEX Saten tüm dış mekan ahşaplarda
kullanılabilen yarı şeffaf solvent bazlı (Alkid) uzun
etkili ahşap koruyucu ve renklendiricidir. Mavi leke,
küf ve mantara karşı yüzey koruması sağlar.

BONDEX PERFECT

Su Bazlı Nano Teknolojili Ahşap Koruyucu
BONDEX PERFECT nano teknoloji ile su bazlı (Akrilik),
yarı şeffaf uzun etkilidir. Ahşabınızı küf ve mantara
karşı korur. Nano güçlü parçacıklar ahşabın alt
katmanlarına etki etme özelliğine sahiptir.

BONDEX DECKING STAIN

Solvent Bazlı Ahşap Zemin Renklendirici

BONDEX Decking Stain, ahşabın doğal yapısını
destekleyen formülüyle daha uzun ömürlü, dayanıklı,
mat, dış mekan yarı şeffaf ahşap renklendiricidir.

BONDEX MATT

Solvent Bazlı Mat Ahşap Koruyucu

BONDEX MAT

Dış Mekan

BONDEX Mat tüm dış mekan ahşaplarda kullanılabilen yarı şeffaf
solvent bazlı (Alkid) uzun etkili ahşap koruyucu ve renklendiricidir.

Kullanım alanları:

Cepheler, kaplamalar, çatı saçakları, çitler, balkon korkulukları,
pergolalar ve garajlar.

Özellikler:

• UV önleyici ve su iticidir,
• Ahşaba etkili nüfuz eder, yüzeyi küf ve mantardan korur,
• Pullanma ve kabarma yapmaz, ideal sonuç için 2 kat uygulayınız.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-16 m2/L

Ambalaj: 2,5 L, 5 L, 20 L

BONDEX MATT

Solvent Bazlı Mat Ahşap Koruyucu

BONDEX Mat Renkleri:
668 Maun / Red Mahogany

722 Meşe / Oak

731 Fındık / Nut Brown

701 Çıralı Çam / Pitch Pine

725 Palisander / Palisander

733 Ceviz / Walnut

703 Antik Çam / Antique Pine

726 Kestane / Chestnut

738 Macassar / Macassar

710 Çam / Pine

728 Oregon Çamı / Oregon Pine

740 Altın Meşe / Golden Oak

730 Abanoz / Ebony

729 Teak / Teak

743 Kızıl Ağaç / Redwood

900 Renksiz / Transparent

Karteladaki renkler çam ağacı üzerine 2 kat uygulanmıştır.
Uygulanan renk tonları ahşabın yapısına, cinsine, emiciliğine
ve uygulama katsayısına göre değişkenlik gösterebilir.
Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır.

BONDEX SATİN

Solvent Bazlı Saten Ahşap Koruyucu

BONDEX SATEN

Dış Mekan

BONDEX Saten tüm dış mekan ahşaplarda kullanılabilen yarı şeffaf
solvent bazlı (Alkid) uzun etkili ahşap koruyucu ve renklendiricidir.

Kullanım alanları:

Ahşap konstrüksiyonlar, cepheler, kaplamalar, kapı ve pencereler.

Özellikler:

• UV önleyici ve su iticidir, ahşaba uzun etkili nüfuz eder,
• Yüzeyi küf ve mantardan korur, pullanma ve kabarma yapmaz,
• İdeal sonuç için 2 kat uygulayınız.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-16 m2/L

Ambalaj: 2,5 L, 5 L, 20 L

BONDEX SATİN

Solvent Bazlı Saten Ahşap Koruyucu

BONDEX Satin Renkleri:
968 Maun / Red Mahogany

922 Meşe / Oak

931 Fındık / Nut Brown

901 Çıralı Çam / Pitch Pine

906 Palisander / Palisander

907 Ceviz / Walnut

903 Antik Çam / Antique Pine

926 Kestane / Chestnut

908 Macassar / Macassar

910 Çam / Pine

904 Oregon Çamı / Oregon Pine

940 Altın Meşe / Golden Oak

905 Teak / Teak

930 Abanoz / Ebony

909 Kızıl Ağaç / Redwood

900 Renksiz / Transparent

Karteladaki renkler çam ağacı üzerine 2 kat uygulanmıştır.
Uygulanan renk tonları ahşabın yapısına, cinsine, emiciliğine
ve uygulama katsayısına göre değişkenlik gösterebilir.
Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır.

BONDEX PERFECT

Su Bazlı Nano Teknolojili Ahşap Koruyucu

BONDEX PERFECT

Dış Mekan

BONDEX PERFECT nano teknoloji ile su bazlı (Akrilik), yarı şeffaf uzun
etkili ahşap koruma sağlar. Nano güçlü parçacıklar ahşabın alt
katmanlarına etki etme özelliğine sahiptir.

Kullanım alanları:

Cepheler, kaplamalar, kapı ve pencereler, panjurlar, ahşap çatı saçakları.

Özellikler:

• UV önleyici ve su iticidir,
• Yüzeyi küf ve mantardan korur. Pullanmaz ve kabarmaz.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-15 m2/L

Ambalaj:

2,5 L, 5 L, 20 L

BONDEX PERFECT

Su Bazlı Nano Teknolojili Ahşap Koruyucu

BONDEX Perfect Renkleri:
668 Maun / Red Mahogany

722 Meşe / Oak

731 Fındık / Nut Brown

701 Çıralı Çam / Pitch Pine

725 Palisander / Palisander

733 Ceviz / Walnut

703 Antik Çam / Antique Pine

726 Kestane / Chestnut

738 Macassar / Macassar

710 Çam / Pine

728 Oregon Çamı / Oregon Pine

740 Altın Meşe / Golden Oak

729 Teak / Teak

730 Abanoz / Ebony

743 Kızıl Ağaç / Redwood

900 Renksiz / Transparent

Karteladaki renkler çam ağacı üzerine 2 kat uygulanmıştır.
Uygulanan renk tonları ahşabın yapısına, cinsine, emiciliğine
ve uygulama katsayısına göre değişkenlik gösterebilir.
Kesin sarfiyat için numune çalışması yapılmalıdır.

BONDEX DECKING STAIN

Solvent Bazlı Ahşap Zemin Renklendirici

BONDEX DECKING STAIN

Dış Mekan

BONDEX Decking Stain, ahşabın doğal yapısını destekleyen formülüyle
daha uzun ömürlü, dayanıklı, mat, dış mekan yarı şeffaf ahşap renklendiricidir.

Kullanım alanları:

Tüm dış mekan ahşap zeminlerde kullanılabilir.

Özellikler:

• Yüzeyi küf, mantar ve UV ışınlarına karşı korur.
• Su iticidir.
• Uzun süreli dayanıklılık sağlar.
• Kullanıma hazırdır.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 15-18 m2/L

Ambalaj: 5.00 L

YENİ
ÜRÜN

BONDEX DECKING STAIN

Solvent Bazlı Ahşap Zemin Renklendirici

Bondex deckleriniz için yeni ve uzun
etkili ürünü Decking Stain’i sunar!
Bondex ahşap zeminleriniz için sizlere yeni ve uzun
ömürlü ürünler sunuyor... Ahşap zeminlerin onarımı ve
korunmasında uzunca bir suredir yağlar (oils) kullanılıyor.
Yağlar (oils) ahşap tarafından emilen fakat uzun sure
ahşap yüzeyde kalmayan ürünlerdir. Bilindiği gibi güneşli
ve sıcak bölgelerde yağlar en fazla bir sezon koruma
sağlayabilir.
Bondex Decking stain normal koşullarda yağlardan çok
daha uzun ömürlü koruma sağlayarak ahşabınızın
ömrünü uzatır. Malezya’ da yeni ürünümüz test edilmiş
olup, ahşap dayanıklılığında önemli bir artış gözlenmiştir.
Sunduğumuz yeni ürünümüz de yağlar gibi ahşap
tarafından emilir, fakat yağlardan farklı olarak ahşap zemin
yüzeyinde ince bir tabaka oluşturur ve ahşabınızı daha
uzun süre korur.

Testler

2009 yılından beri bütün testler
kanıtladı ki Long Effect
teknolojisine sahip ürünler
ahşabınızı daha uzun süre korur.

Ahşapların karışımı ile oluşturulmuş
yüzeylerde (karaçam, meşe, hint
meşesi, iroko, ipe, kırmızı sedir
,bambu vs gibi) ürün uygulandıktan
sonra kuruma suresi karışıma bağlı
olarak değişebilir. Bu tür yüzeylere
uygulamadan önce küçük bir
bölgede test etmenizi öneririz.

Decking Stain Renkleri:

722 Meşe / Oak

Bondex Decking Stain her tür ahşabınız için uygundur
(sert / yumuşak). Ancak yumuşak ahşaplarda daha kolay
emilim sağlar.
Ahşap zeminlere müdahalede bulunmak bilindiği üzere
oldukça zordur. Ahşabın deforme olması veya şişmesi gibi
faktörler belirleyicidir. Bu sebeple de ahşap yüzeylerde
esnek bir ürünün kullanılması gereklidir.
Zemin yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturmayan ürünlerin
tercih edilmesi gerekir.

900 Renksiz / Transparent

Beyaz / White

Sadece ahşabınızı temizleyin ve uygulayın!

729 Tik / Teak

731 Fındık / Nut Brown

BONDEX DECKING OIL

Solvent Bazlı Deck Yağı

BONDEX DECKING OIL

Dış Mekan

BONDEX Decking Oil ahşap teras ve deck yüzeyler için solvent
bazlı, yarı şeffaf yağdır. Yüzeyi küf ve mantardan korur.

Kullanım alanları:

Deckler, köprüler, merdivenler, balkon korkulukları, çatı saçakları,
çitler, pergolalar.

Özellikler:

• Küf ve mantara karşı ahşabın yüzeyini korur,
• Tik, meranti, ipe ve nyatoh vb. egzotik ağaç türleri dahil
her türlü ahşap çeşidine uygundur. Su iticidir, UV korumalıdır.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-16 m2/L

Ambalaj: 2.5 L, 5 L ve 20 L

BONDEX DECKING OIL

Solvent Bazlı Deck Yağı

BONDEX Decking Oil Renkleri
668 Red Mahogany / Kızıl Maun

725 Palisander / Pelesenk

731 Nut Brown / Fındık

722 Oak / Doğal Meşe

729 Teak / Tik

900 Clear / Şeffaf

BONDEX EXTREME DECKING OIL

Su Bazlı Ekstra Güçlü Deck Yağı

BONDEX EXTREME DECKING OIL

Dış Mekan

BONDEX Extreme Decking Oil dış mekan ahşap deckleriniz için su bazlı, yarı
şeffaf besleyici bir yağdır. Geleneksel yağlara göre 2 kat daha dayanıklıdır.

Kullanım alanları:

Dış mekan ahşap deck ve teraslarda basınçla emprenyelenmiş veya
egzotik ahşap türleri dahil bütün ahşaplarla kullanılabilir.

Özellikler:

• Küfe ve mantara karşı ahşabın yüzeyini korur, su iticidir.
• Tik, meranti, ipe ve nyatoh vb. egzotik ağaç türleri dahil her türlü
dış cephe ahşap için uygundur. UV ışınlara karşı koruyucudur.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m²/ Lt

Ambalaj: 2.5 Lt

BONDEX EXTREME DECKING OIL

Su Bazlı Ekstra Güçlü Deck Yağı

BONDEX EXTREME DECKING OIL

Dış Mekan

BONDEX Extreme Decking Oil Renkleri:
668 Maun / Red Mahogany

725 Palisander / Palisander

731 Fındık/Nut Brown

722 Meşe / Oak

729 Teak / Teak

900 Renksiz / Transparent

BONDEX PREMIUM

Su Bazlı Opak Ahşap Koruyucu Boya

BONDEX PREMIUM

İç & Dış Mekan

BONDEX Premium, su bazlı iç ve dış mekan koruyucu ahşap boyasıdır.
DIN/EN 71-3’e göre test edilmiştir. Çocuk oyuncaklarında güvenle kullanılır.

Kullanım alanları:

Tüm iç ve dış mekan ahşaplar ve panel kapılarda uygulanır.

Özellikler:

• İç ve dış mekan için kullanıma uygundur.
• Su bazlı, ipeksi ve parlaktır.
• 1 saat içinde tamamen kurur. 12 saat içinde yeni kat uygulanabilir.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m²/ Lt

Ambalaj: 2.5 Lt

BONDEX PREMIUM

Su Bazlı Opak Ahşap Koruyucu Boya

BONDEX Premium Renkleri
Kırmızı / Bornholm Red

BONDEX Premium RAL renkleri
olarak renklendirilir.

Mısır Sarısı / Corn Yellow

Gümüş Gri / Silver Grey

Gece Siyahı / Night Black

Yosun Yeşili / Moss Green

Güvercin Mavisi / Pigeon Blue

Kar Beyazı / Snow White

BONDEX 2K FLOOR

Çift Komponentli Su Bazlı Parke Cilası

BONDEX 2K FLOOR

İç Mekan

BONDEX 2K Floor çok dayanıklı yoğun trafik için su bazlı
poliüretan akrilik çift komponentli parke cilasıdır.

Kullanım alanları:

Ahşap döşeme, merdiven ve korkuluklarında kullanılır.

Özellikler:

• Kolay uygulanır, aşınması zordur. Kir tutmaz, sararmaz.
• UV emici içerir, su bazlıdır. Çift Komponentlidir.
• Mat, yarı parlak, çok parlak.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine

ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-15 m²/ Lt

Ambalaj: 4.5 Lt

Sertleştirici: 0,450 Lt

BONDEX FLOOR

Su Bazlı Hızlı Kuruyan Parke Cilası

BONDEX FLOOR

İç Mekan

BONDEX Floor çok dayanıklı son kat sağlayan su bazlı parke cilasıdır.
EN-71’e göre test edilmiştir. Çocuk oyuncaklarında güvenle kullanılır.

Kullanım alanları:

Ahşap döşeme, merdiven ve merdiven korkuluklarında kullanılır.

Özellikler:

• Kolay uygulanır, aşınması zordur. Kir tutmaz, sararma yapmaz.
• UV emici içerir. 1 günde 3 kat uygulanabilir. 30 dk içinde kurur.
• Mat, yarı parlak, çok parlak.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m²/ Lt

Ambalaj: 2.5 Lt ve 10 Lt

BONDEX LONG LIFE UV

Su Bazlı UV Önleyici Uzun Ömürlü Ahşap Koruyucu

BONDEX LONG LIFE UV

Dış Mekan Renksiz Ahşap Koruyucu
BONDEX Long Life UV su bazlı yarı şeffaf ahşap koruyucudur.
Dış mekan ahşap alt yapılarında ve ahşap türlerinde kullanılabilir.
Koruyucu kullanılmış ahşabın üzerine ya da tek başına uygulanabilinir.

Kullanım alanları:

Kapı, pencere, çit, kirişler, lambri, panel kaplama gibi
dış mekan ahşap yüzeylerde kullanılabilinir.

Özellikler:

• Şeffaf saten ahşap, yüksek UV koruma. Mantar öldürücü içerir.
• Hızlı kurur, uzun ömürlüdür. Önceki katları çıkarmak gerekmez.
• Dayanıklılık için 3 kat uygulama şarttır.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 13 m²/ Lt

Ambalaj: 2.5 Lt

BONDEX EXOTIC OIL

Solvent Bazlı Tik Yağı

BONDEX EXOTIC OIL

İç & Dış Mekan

BONDEX Exotic Oil, ahşap damarlarını arttıran, iç & dış mekan ahşabın
dokusunu güçlendiren, doğal dengesini bozmayan solvent bazlı tik yağıdır.

Kullanım alanları:

Bahçe mobilyaları, egzotik ve tropik ahşaplarda kullanılabilir.

Özellikler:

• Kolay uygulanır, suya ve alkole dayanıklıdır. UV içerir, yağ esaslıdır.
• 24 saat sonra boyanabilir. Ahşabın doğal dengesini korur.
• Şeffaf ve teak rengi seçenekleriyle.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 7-12 m²/ Lt

Ambalaj: 2.5 Lt

BONDEX REGATTA

Solvent Bazlı Çok Parlak Yat Verniği

BONDEX REGATTA

İç & Dış Mekan

BONDEX Regatta aşırı aşınmaya karşı direnç sağlayan solvent bazlı,
çok parlak olan bu yat verniği ekstra UV ve su koruması sağlar.

Kullanım alanları:

Su çizgisinin üzerindeki tüm iç ve dış ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

Özellikler:

• Hava koşullarına, deformasyona, su, güneş ve ısıya
karşı en üst düzeyde koruma sağlar. Ön işlem gerektirmez.
• UV ışınlarına karşı ekstra koruma ve su itici özelliğine sahiptir,
• 4 saat içinde yeni kat uygulanabilir. Şeffaf ve çok parlaktır.

Tüketim: Uygulama metoduna, ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10 -15 m²/ Lt

Ambalaj: 2.5 Lt

BONDEX WOOD CLEANER

Ahşap Temizleyici

BONDEX WOOD CLEANER

Dış Mekan

BONDEX Wood Cleaner, dış mekan yüzeylerde deckler ve
bahçe mobilyalarında zımparalama gerektirmeden kullanıma uygundur.

Kullanım alanları:

Deckler ve bahçe mobilyaları.

Özellikler:

• Kir, küf ve grileşmeden kaynaklı lekeleri çıkartır.
• Ahşabı doğal rengine kavuşturur.
• Sıvalı yüzeyler ve döşeme taşları için de uygundur.
• Ekonomiktir, raf ürünüdür.

Tüketim: Konsantredir, 1/9 oranında sulandırılarak kullanılır.
Ambalaj: 1 Lt

