Ürün Kataloğu

Tarihimiz müşteri
memnuniyetinden geçmektedir...

M

ilan, Bologna ve
Caserta'da
kurulmuş olan bir
İtalyan üretici firması olup; 150 yıllık bir geçmişe
sahip olarak Pozzi Vernici markası ile prestijli
Pozzi-Richard-Ginori'nin birleşmesi ile doğmuştur.
1959 yılında; İtalyan porseleninde tarihi bir üne
sahip Ceramiche Pozzi SpA Grubu, iş çeşitliliği
sağlamak adına yayılma ve gelişme stratejisi ile
Campania'da Pozzi Vernici'ye ait tesiste kurulmuş
olup; bahsi geçen yılların en çok boya üreticisi
olarak deneyimli yönetici ve teknikerleri ile en son
teknoloji ürünü olan ekipmanlara ve yenilikçi
üretim süreçlerine sahiptir.

boyasındaki boya
kaplaması hususunda
dünyada öne çıkanlar
arasında yer almıştır. 80’lerin sonunda, Pozzi
Vernici; tarihi 19. Yüzyılın sonlarına dayanan,
Güney İtalya'da lider konumda olan INCORA
Şirketi'ni bünyesine dahil ederek POZZI
COLOURS adını almıştır. Önemli bir üretim
geleneği ve hem yurtiçi hem de yurtdışında
sağlam bir ticari duruşa sahip Campania'nın bir
başka tarihi markası olan ITALCROM markası ile
kurulan 'ortak girişim’ ise daha yenidir.

Pozzi Vernici; İtalya ve yurtdışında perakende
pazarında uzmanlaşmış olması, pazara etkisi ve
ileri üretim teknolojisi ile ürettiği yüksek kaliteli
ürünleri sayesinde hızla lider bir markaya
dönüşmüştür.
1970’lerin başında; Ceramica ltaliana Grup'un
markaları olan Pozzi Vernici ve Pozzi-RichardGinori, inşaat sektöründeki güçlü varlıkları ve
özellikle inşaat, endüstri, karoser ve kamyon tamir

Başarımız, memnuniyetinizdir

Inşaat-yat-otomobil & kamyon tamir boyası-cilalama-endüstri

Yukarıda bahsedilen POZZİ COLOURS'ın ürünleri;
Pozzi Vernici markasının geçmişiyle ve günümüzde
INCORA ve ITALCROM'un teknoloji ve deneyimleri
sayesinde çok daha güçlü bir çeşitlilik arz
etmektedir. Profesyonellerin, uygulamacıların, yapı
marketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen
mükemmel ürünün tanımı olan tarihin, kalitenin,
deneyimin ve tekniğin kusursuz bir karışımıdır.
Pozzi Colours için uzun ömür ve başarının sırrı,
ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına müşteriyi nasıl
dinlemesi gerektiğini bilmesinde yatmaktadır.

HYDROMOULD SAUNA
Su Bazlı Sauna Ahşap Koruyucu

Hydromould Sauna, tüm iç ve dış mekan yüksek nemli ortamlardaki ahşap ve ahşap elyaf
levhalarda kullanılabilen su bazlı, uzun etkili koruyucudur. Yüzeyi küf,mantar, parazit ve hava
şartlarının zararlı etkilerinden korur. Saunaların tavan ve duvarları, Türk hamamı, banyo,
giyinme soyunma odaları bölümlerinin duvar ve tavanları için uygundur.
Ahşap evlerin iç ve dış kaplamaları, buhar ve neme maruz kalan mutfak ve banyo bölümleri için,
kokusuz, ahşabın dokusunu ve doğal güzelliğini öne çıkartan, uygulandığı yüzeyin
nefes almasını sağlayan bir üründür.

Uygulama: Fırça.
Seyreltme: Kullanıma hazır.
Kuruma: 20°C sıcaklık ve %55 bağıl nemde

dokunma kuruması 30-40 dakika, tam kuruma
ise 6-8 saat. 2. kat 6-8 saat sonra uygulanabilir.

Kullanım: +10°C ile +30°C arasındaki

sıcaklıklarda uygulayın. 30°C yi aşan
sıcaklıklarda, kuvvetli rüzgarlarda ve yüksek
nemde uygulamayınız.

Tüketim: Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin

kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-12 m2 / L

Depolama: Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve
kuru bir yerde saklayınız. Dondan koruyunuz.

Renkler: Şeffaf, renksiz
Raf Ömrü: 2 yıl
Ambalaj: 2.5 L

Dikkat!
Daha ayrıntılı uygulama bilgileri için
özel teknik veri sayfası ve Teknik Servisimize
başvurunuz.

HARD WAX SEAL
Sert Waxlı Ahşap Yağı

Doğal yağlar ve şeffaf sentetik waxlardan üretilmiş, açık veya yarı açık gözenekleri verniklemek için
sert waxlı ahşap koruyucudur. MDF, masif veya kaplama ahşap, merdivenler, zeminler ve
kapıları verniklemek için idealdir. Yüksek korumasıyla ticari alanlar için de uygundur.
Özellikle kozmetik ürünlerin verdiği zarara karşı dayanıklıdır.

Uygulama: Kısa tüylü rulo, airmix püskürtme
cihazları, airless sprey.

Seyreltme: Sentetik tiner %5 ÷ %20.
Kuruma: 20°C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde
yaklaşık 20-25 dakikada toz kuruma, 2–3 saat
dokunma kuruluğu ve 24 saatte tam kuruma
gerçekleşir. 2. kat 24 saat sonra uygulanabilir.
7 gün sonra üzerinde yürünebilir.

Kullanım: +15°C ile +25°C arasında bir

sıcaklık ve %50-65 arası bağıl nemde uygulayın.
İyice karıştırarak 2 kat uygulayın. Katlar arasında
220-400 kumla zımpara yapın ve 2. kat
uygulama için en az 24 saat geçmiş olmalıdır.

Tüketim: Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin
kalitesine bağlı olarak yaklaşık 8-10 m2 / L

Depolama: Kapağı sıkıca kapalı olarak serin
ve kuru bir ortamda saklayın.

Renkler: Şeffaf, renksiz
Raf Ömrü: 2 yıl
Ambalaj: 2.5 L ve 5 L

Dikkat!
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
Isıdan, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.
Daha ayrıntılı uygulama bilgileri için özel teknik
veri sayfası ve Teknik Servisimize başvurunuz.

OIL GROUND COAT 2C
Ahşap İçin Emprenyeli Koruyucu Yağ

Ahşaba doyurulan waxlı, su itici özellikte koruyucu yağdır. Ahşap, mantar, bambu zeminler ve
mobilyaların aşınmaya maruz kalan yüzeyleri için idealdir. Tükürük ve tere karşı özellikle dayanıklıdır.
Masif ahşap veya ahşap kaplama zeminlere, parke, egzotik ahşap ve ısıl işlem görmüş termowood
gibi her türlü ahşap yüzey üzerine uygulanabilir. Sertleştiricinin kullanılması hızlı kurumayı, aşınmaya
karşı daha etkili dayanıklılığı, su ve ısı etkisine karşı daha uzun süreli korumayı sağlar.

Uygulama: Çift bıçaklı kazıyıcı veya bez ped.
Seyreltme: Kullanıma hazır.
Sertleştirici: Hacmen %20-%25 18024 Catalyst

Uygulama Yöntemi: İyice karıştırınız. İnce bir

tabaka halinde (± 20-25 gr./m2) sıyırarak uygulayınız.
30 dk içinde yüzeyi perdahlayınız. Tekli veya çoklu
döner keçeli makinalar (beyaz keçe) kullanılabilir.

Kuruma: %55 nem ve 20°C de 2-4 saatte

dokunma kuruluğu, 24 saatte tam kuruma
gerçekleşir. 2. kat 24 saat sonra uygulanabilir.

Kullanım: +15°C ile +25°C arasında bir sıcaklıkta

uygulayınız. Çok sıcak ve rutubetli yüzeylere, rüzgâr,
don ve yüksek nem oranları olan yerlerde
uygulamayınız. Karışımı 4-5 saat içinde kullanınız.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC): Sınır UE

değeri (DIR.2004/42/CE) bu ürünler için (cat. A/f
SB): 700 g/l (2010). Bu ürün max. 690 g/l Voc içerir.

Tüketim: Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine
bağlı olarak yaklaşık 45-50 m2 / L

Depolama: Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve
kuru bir ortamda saklayın.

Renkler: Şeffaf, çam, meşe, koyu ceviz, maun,
beyaz, abanoz, çikolata.

Raf Ömrü: 2 yıl
Ambalaj: 0,90 L ( 0,75 L. A + 0,15 L.B)

Dikkat!
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
Isıdan, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

TIMBER PROTECT
Su Bazlı Emprenye

Ahşabı tahrip eden mantar ve kurtlara karşı etkili, kokusuz, renksiz, çevre dostu, kullanıma hazır
daldırma, fırça, açık tank ve basınçlı yöntem ile uygulanabilen emprenyedir.
İnşaatlarda, ahşap yapılarda, her türlü yapısal ahşap için hem iç cephede hem de dış cephede
kullanılabilir. Sabitlenme hızı yüksektir.

Uygulama: Daldırma, fırça, açık tankta ıslatma
ve basınçlı emprenye yöntemiyle.

Seyreltme: Kullanıma hazır.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC): Sınır UE

değeri (DIR.2004/42/CE) bu ürünler için (cat. A/f WB):
130g/l (2010). Bu ürün max 125 g/l VOC içerir.

Kuruma: Min. sabitlenme süresi 2 gündür;

≤ 5°C en az 7 gündür (don olan günler hariç).

Kullanım: +10°C ile +30°C arasında uygulayınız.
Rüzgâr, don ve yüksek nem oranlarında
uygulamayınız. İşleme sokulacak ahşabın dış ve iç
kabukları soyularak ideal boyutlarına getirilmiş
olmalıdır. Kuruma sırasında oluşan çatlaklar ve
sonradan yapılan kesimlerde ortaya çıkan
yüzeylere tekrardan uygulama yapmak gerekir.
Sabitlenene kadar ahşap yağmurdan korunaklı bir
yerde, çatı altında tutulmalıdır. Tamamen
kuruduktan sonra üzerine su veya solvent bazlı bir
son kat uygulanabilir.

Tüketim: Daldırma ile uygulandığında 300-400
2

gram/m , açık tank uygulaması veya basınçlı
emprenye yöntemi ile 600-700 gram/m2 kullanın.

Depolama: Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve
kuru bir ortamda saklayınız. Dondan koruyunuz.

Raf Ömrü: 2 yıl
Ambalaj: 5 L, 20 L, 60 L ve 1000 L

Dikkat!
Ahşap koruyucular, böcekleri engelleyecek
biositler içerir. Koruyucu gözlük ve eldiven
kullanınız. Cilde ve göze teması halinde bol suyla
durulayınız. Çalışırken birşeyler yiyip içmeyiniz,
sigara kullanmayınız. İş bitiminde elinizi yüzünüzü
uygun bir temizleyiciyle yıkayınız. Sadece açık
havada veya iyi havalandırılmış yerlerde kullanınız.
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

HYDROVER SAT

Su Bazlı, Waxlı, Saten Dokulu Ahşap Koruyucu
Deniz ve dağ ortamlarında mükemmel direnç gösteren, iç ve dış mekan uygulamaları için
mükemmel sertlik ve yüksek elastikiyete sahip, akrilik bazlı, waxlı saten dokulu ahşap koruyucu
verniğidir. Pullanmaz ve sararma yapmaz. Ahşabın doğal dokusunu korur.

Uygulama: Fırça, rulo, sprey.
Seyreltme: Su ile

%5 ÷ %20.

Kuruma: 20°C sıcaklıkta 40-60 dakikada kurur.

Uçucu Organik Bileşikler (VOC): Sınır UE
değeri (DIR.2004/42/CE) bu ürünler için (cat A/e
WB): 130 g/l (2010). Bu ürün en fazla 125 g/l
VOC içerir.

24 saatte tam kuruma gerçekleşir. 2. kat 24 saat
sonra yapılabilir.

Kullanım: +10°C ile +30°C arasında bir sıcaklıkta
uygulayınız. Çok sıcak yüzeylere uygulamayınız.
Rüzgâr, don ve yüksek nem oranları olan yerlerde
uygulamayınız.

Tüketim: Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin

kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-12 m2 / L

Depolama: Kapağı sıkıca kapalı olarak serin
ve kuru bir ortamda saklayınız.
Dondan koruyunuz.

Renkler: Şeffaf, çam, koyu ceviz, maun, tik
zeytin yeşili.

Raf Ömrü: 2 yıl
Ambalaj: 2.5 L ve 5 L

Dikkat!
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.
Daha ayrıntılı uygulama bilgileri için
özel teknik veri sayfası ve Teknik Servisimize
başvurunuz.

