




another product from vesting lab.

QUALITIES

-  One coat system with natural oils and natural waxes

CHARACTERISTICS

- Protection 
- High abrasion resistance 
- Attractive and unique feel
-  Improved resistance due to the 

addition of a hardening agent
-  Preservation of original and 

natural look of wood

APPLICATIONS

- Virtually all types of wood
-  On an untreated wood surface
- Can be touched up locally
-  Project quality / suitable for 

heavy traf� c areas

COLORS

- More than 60 different colors.
- Customised colors in consultation.

PACKAGING

- 1 ltr. 
- 2,5 ltr. 
- 5 ltr. 
- 10 ltr. 
- 20 ltr.

DIRECTIONS FOR USE

Vesting’s oils and (hard) wax oils protect, impregnate and 
give many types of wood surfaces a beautiful, distinctive 

� nish. They beautify and provide an excellent moisture 
and dirt repellent layer. Vesting Single Coat is suitable for 

indoor use only.

Vesting Single Coat is a high quality one 
coat system for treatment of wooden 

surfaces. Due to chief ingedient linseed 
oil and the use of special raw materials 
a better scratch and abrasion-resistant 

surface is obtained and the surface is 
even less sensitive to moisture stains. 

The wood obtains a very nice appearance 
with a unique feel due to the characteris-

tic markings of the wood grain. 
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Precautions: Proper ventilation, avoid 
contact with the oil.

Pre-treatment: The wooden fl oor must 
be dry, clean and fee of dust and 
grease. Pre-sand the fl oor up to P120. 

Application: Pour a quantity onto the 
fl oor or the board and distribute well, 
using a Woodboy, a short-haired brush 
or lint-free cloth. Leave this oil layer 
to be absorbed for 10-20 minutes and 
then polish with a dry lint-free cloth. 
Always dry brush in the direction of 
the wood. Leave the fl oor to dry for 24 
hours. 

Application temperature 
between 15 °C - 25 °C. At a low 
temperature, the reaction (drying time) 
is slower, at a higher temperature the 
reaction proceeds slightly faster. 

Density
Natural approx. 0.94 kg/l. (diff erent 
densities for diff erent colours) 

Drying time
Can be walked on after 24 hours 
(depending on, among other things, 
ventilation, temperature, humidity 
percentage) 

VOC content
Diff ers per colour. Natural, VOC 
content: 27 g/l. 

Usage
Diff ers per type of wood. 
40-50 m² per litre 

Shelf life
Approx. 1 year

Cleaning
Tools can be cleaned using turpentine. 







KALITELER

- Doğal yağlar ile tek kat sistemi

ÖZELLİKLERİ

-  Koruma  
-  Yüksek aşınma direnci  
-  Güzel ve eşsiz ‘etki’ 
-  Keten tohumu yağı  ve özel 
 hammaddelerden dolayı 
 daha dayanıklı
-  Ahşapın özgün ve doğal bir 
 görünümȕn korunması

 UYGULAMALAR 

-  Hemen hemen her türlü 
 ahşap  
-  İșlem edilmemiş bir ahşap
 yüzeye  
-  Ayrıca yerel olarak yenilemek
 için  
-  Proje kalitesi / sıkça yȕrȕnen 
 alanlar için uygun
 - Dekapajlı yȕzeyler içinde 
 uygun

RENKLER

-  Doğal 
-  Yumuşak Beyaz  
-  Doğal Beyaz 
-  Beyaz 
-  Kremsi Beyaz  
-  Yumuşak Gri  
-  Gri  
-  Dumanlı 

-  İngiliz rengi
-  Manastır 
 Kahverengi 
-  Çikolata  
-  Kum 
-  Siyah 
-  Maun  
-  Kiraz

AMBALAJLAR

1 lt. 
2,5 lt. 
5 lt. 
20 lt.

KULLANIM KILAVUZU

Doğal yoğunluk yaklaşık 1,02 kg/lt. (farklı 
renklerde farklı yoğunluklar).

Kurutma zamanı: 24 saat sonra yȕrȕnebilir 
(havalandırma, sıcaklık, nem oranı yȕzdesine 
bağlı olarak)

VOS-içeriği: renge göre değișir.  Doğal: % 
99 katı madde sertleştirici, VOC içeriği ile 
karışık: 22 gr/lt.

Kullanım: ahșap çeșidine göre değișir, 40-
50m² litre bașı 

Yağın raf ömrü: yaklaşık 1 yıl.

Temizleme: beyaz ispirto kullanarak araç 
temizlenebilir

Önlemler: iyi bir havalandırma, eldiven 
giyinin, oluşturulan yağ ile temastan kaçının.

Ön ișlem: ahșap zemin kuru, temiz, tozsuz 
ve yağsız olmalı. Zemin daha önceden 
P120-P180 ile zımparalanmıș olmalı.

İşleme: bir kısmını zemine veya zemin 
bölȕmȕne, Woodboy, bir kısa kıllı fırça veya 
hav bırakmayan bir bez yardımı ile dökȕn ve 
iyice paylaștırın. Bu yağ katmanının 10-20 
dakika çekmesini sağlayın ve sonra hav 
bırakmayan bir bezle kurulayın. Her zaman 
ahșap yönȕne doğru kurulayın. Zemini 24 
saat kurumaya alın.

İşleme sıcaklığı: 15 °C -25 ° C arasında. 
Dȕșȕk sıcaklıklarda reaksiyon (kuruma 
zamanı) daha yavaș olușur, yȕksek bir 
sıcaklıkta biraz daha çabuk.

Vesting yağları ve (sert) mum yağları ahșap yȕzeyleri korur 
ve gȕzel, karakteristik bir bitiriș sağlar. (Sert) mum yağı 
sadece içeride kullanılan ahșap yȕzeyler için uygundur. 
Gȕzelleștirirler ve mȕkemmel bir nem ve kir gideren bir 

koruma katı sağlarlar. Vesting Single Coat sadece içerisi 
için uygundur. Ayrıca Vesting Single Coat ahșap damarının 

karakteristik bir çizimini sağlamaktadır.

Vesting Single Coat kaplama ahşap 
yüzeylerin ișlenmesi için yüksek kali-

teli bir üründür. Ana birim parçası keten 
tohumu yağı sonucu ve özel hammadde 
kullanımdan dolayı, çizilmeye karșı daha 

dayanıklıdır, yȕzey nem lekelerine karșı 
daha az hassastır ve ahșapın özel gȕzel 

bir görȕnȕmȕ olur. 
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Vesting lab’dan yine bir ȕrȕn

İsteğe göre renk mȕmkȕndȕr


