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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI  Cephe ve Ahşap Yüzeylere Dolgu İşlemler 

MODÜLÜN TANIMI  

Yapılardaki dış cephe yüzeyleri akrilik macunla, iç 

yüzeyleri plastik macunla, ahşap (kaplama) yüzeylere bir 

kompanentli selülozik dolgu verniği, iki kompanentli 

poliüretan sistem dolgu verniği, üç kompanentli polyester 

dolgu verniği ile; ahşap (masif) yüzeye akrilik dolgu 

yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Cephe ve ahşap yüzeylere dolgu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında cephe ve 

ahşap yüzeylere dolgu tekniğine uygun 

yapabileceksiniz. 
Amaçlar 
1. Yapılardaki dış cephe yüzeyleri akrilik macunla 

düzeltebileceksiniz. 
2. Yapılardaki iç yüzeyleri plastik macunla 

düzeltebileceksiniz. 
3. Ahşap yüzeylere (kaplama) bir kompanentli selülozik 

dolgu verniği uygulayabileceksiniz. 
4. Ahşap yüzeylere iki kompanentli poliüretan sistem dolgu 

verniği uygulayabileceksiniz. 
5. Ahşap yüzeylere üç kompanentli polyester dolgu 

uygulayabileceksiniz. 
6. Ahşap (masif) yüzeye akrilik dolgu yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: 
1. Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar 
2. Kütüphane, İnternet, bireysel öğrenme ortamları vb.  

Donanım: 

Atölyede; teknoloji sınıfı, İnternet, ilk yardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, 

koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel odası, 

AÇIKLAMALAR 
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Boya atölyesi, akrilik macun,  plastik macun, sentetik 

macun, spatula, macun kabı, macun küreği, zımpara ve bez, 

iki kompanentli poliüretan sistem dolgu verniği, poliüretan 

sertleştiricisi,  uygun inceltici (değişken olduğu için), üç 

kompanentli polyester dolgu verniği, sertleştiricisi ve 

hızlandırıcısı, renklendirici, ahşap (masif / kaplama) panel, 

polyester tiner), boya tabancası, zımpara (ince) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan 

seçmeli test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Gençler,  
 

Cephe ve ahşap yüzeylerinin boya öncesi temizlenmesi ve uygun boya tutunma 

yüzeyine dönüştürülmesi gereklidir. Bu gereklilik aynı zamanda yapının ömrünü uzatmak 

açısından da gereklidir. 

 

Ancak her yüzey kendine özgü karakteristik özellikler gösterdiğinden uygulama 

yüzeyine yapılacak müdahalenin seçimi ile ilgili bir bilgiye ihtiyaç duyulur. Yapılacak 

boyanın cinsine uygulama yüzeyinin kullanılacağı alana kadar birçok değişken göz önünde 

bulundurularak dolgu işleminin yapılması gereklidir. Ahşap yüzeylerde ise daha çok renksiz 

vernik kullanılarak hem ahşap yüzey korunmuş olur hem de görsellik açısından hoşluk 

sağlanır. 

 

Bu modülde cephe ve ahşap yüzeylerde kullanılan dolgu malzemeleri ve bunların 

kullanılması ile ilgili bilgi sahibi olabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında yapılardaki metal aksamları çelik macunla kuralına 

uygun olarak düzeltebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Akrilik reçineler ve özelliklerini araştırınız? 

 Dış cephe ve dış cephe çeşitlerini araştırınız? 

 

1. AKRİLİK MACUNLAR 
 

Dış cephe uygulamalarında kullanılan macun türüdür. 

 

1.1. Özellikleri 
 

Akrilik emülsiyon esaslı, yüzey düzeltme macunudur. İç cephede düz ve pürüzsüz bir 

yüzey oluşturmaya olanak verir. Kolay uygulanabilir hazır macundur. Çatlak, çukur ve 

gözenekleri örterek son kat boya için sağlam ve düzgün bir zemin oluşturur. Suya ve neme 

karşı son derece dayanıklıdır. Duvarların nefes almasını engellemez, emiciliği düşük olduğu 

için boya sarfiyatını azaltır. İnce ve kalın akrilik macun olmak üzere piyasada iki çeşidi 

mevcuttur. 

 

Resim 1.1: Akrilik macun 

 

1.2. Uygulama Metotları 
 

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda 

olmalıdır. Gaz beton gibi yüzeylerde yüzey (kış ayları hariç) su ile nemlendirilmeli ve/veya 

şeffaf karakterli astarlar ile uygulama yapıldıktan sonra macun uygulama işlemine 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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geçilmelidir. Aksi takdirde ani su kayıplarından dolayı macun yüzeye aderans (Beton 

yüzeyle macun arasında arada kayma olmadan gerilme geçişinin ortaya çıkması) 

sağlayamayacağından dökülebilecektir. Betopan, eternit, mdf, tuğla, osb, eski boyalı 

yüzeylerde, son kat boyaya uygun astar uygulandıktan sonra spatula veya esnek mala ile 

macun uygulaması yapılmalıdır. 

 

İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için akrilik cephe macununun ağırlıkça 

%20’ si oranında taze beyaz veya gri çimento (25 kg’lık akrilik cephe macununa 5 kg taze 

çimento) su ile ayrı bir kapta karıştırılarak boza kıvamına getirilip Akrilik cephe macunu 

içine ilave edilir. Sonra düşük devirli (400 d/d) bir matkap ucuna takılmış karıştırıcıyla 

karıştırarak homojen bir karışım elde edinceye kadar yaklaşık 5 dakika karıştırma işlemine 

devam edilir. Uygulamaya hazır hâle gelmiş macun spatula veya esnek çelik mala ile yüzeye 

uygulanır. Tamamen kuruyup sertleştikten (yaklaşık 24 saat) sonra ikinci kat uygulama veya 

zımpara yapılabilir. Sonrasında dış cephe astar ve boya uygulamasına geçilebilir. Uygulama 

esnasında yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Macun 

uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş 

ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile 

temizlenmelidir. 

 

Resim 1.2: Akrilik macun üzerine boya uygulaması 

Akrilik dış cephe macunu, çimento ilavesinden sonra en çok 1 saat içinde 

tüketilmelidir. Tek bir işlemde 3mm’den fazla kalınlıkta uygulama yapılmamalıdır. Çimento 

esaslı beton, brüt beton yüzeylerde kalıp yağının olmadığı kontrol edildikten sonra çimentolu 

macun uygulamasına geçilmelidir. Çimento esaslı yüzeylerde yapılacak düzeltme 

işlemlerinde Akrilik cephe macunu uygulama sonrasında son kat boyaya uygun astar 

kullanılması unutulmamalıdır. 

 

Boyalı yüzeyler üzerine uygulama yapılacaksa akrilik cephe macununa çimento 

ilavesi yapılmamalıdır. 

 

1.3. Kullanım Alanları 
 

Beton, brüt beton, gazbeton, betopan, eternit, mdf, tuğla, osb, eski boyalı ve sıva gibi mineral 

esaslı yüzeylerin dolgu ve yüzey düzeltmesinde güvenle kullanılabilecek bir malzemedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki dış cephe yüzeyleri akrilik macunla düzeltiniz. 

Kullanılan araç ve gereçler: Akrilik macun, spatula, macun kabı, macun küreği ve 

bantUYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi inceleyerek, gereken yerleri 

maskeleyiniz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Yüzey astarsız ise astar uygulayınız ve 

gerekli kuruma süresini bekleyiniz. 

 

 Yüzeyin astarı iyice çekmesini 

sağlayınız. 

 Macunu yeteri kadar macun kabına aktarınız. 

 

 Macunu homojen olana kadar 

karıştırınız. 

 Spatula ile bir miktar macunu macun 

küreğine aktarınız. 

 

 Kullanacağınız kadar macun alınız. 

 Macunu yüzeye tatbik ediniz. 

 

 Uygulama açısına ve yüzeye eşit 

yaymaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 
 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüzeyi inceleyip gereken yerleri maskelediniz mi?   

2. Yüzey astarsız ise gerekli astar uygulamasını yapıp, kuruma 

süresini beklediniz mi? 
  

3. Macunu yeteri kadar macun kabına aktardınız mı?   

4. Spatula ile bir miktar macunu macun küreğine aktardınız 

mı? 

  

5. Macunu yüzeye tatbik ettiniz mi?   

6. Araç gereç ve ortamı temizlediniz mi?   

7. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

1. Akrilik macun............cephe uygulamalarında kullanılan macun türüdür. 

2. …….... ………emülsiyon esaslı yüzey düzeltme macunudur. 

3. Akrilik macunlar, iç cephede düz ve .......................... bir yüzey oluşturmaya 

olanak verir. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başınnda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

4. Suya ve neme karşı son derece dayanıklıdır.(…….) 

5. İnce, kalın ve sıvı olmak üzere piyasada üç çeşidi bulunmaktadır.(…….) 

6. Gaz beton gibi yüzeylere akrilik macun uygulanacak ise yüzey suya iyice 

doyurulmalı ya da şeffaf astar uygulaması yapıldıktan sonra uygulama 

yapılmalıdır.(…..) 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

7. Eski boyalı yüzeye akrilik macun uygulaması yapılmak istenirse önce hangi 

işlem yapılmalıdır? 

A) Direkt uygulanabilir. 

B) Uygun astar ile astarlanır. 

C) Eski boyalı yüzeye uygulama yapılmaz. 

D) Akrilik macun ile plastik macun karıştırılıp uygulanır. 
 

8. Akrilik macun uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken ortam sıcaklığı 

hangi seçenekte doğru verilmiştir. 

A) +5,+30 
o
C 

B) -5,+30 
o
C 

C) +15,+30 
o
C 

D) +5,+25 
o
C 

 

9. Akrilik macun uygulaması en çok kaç mm olmalıdır? 

A) 1 mm 

B) 3 mm 

C) 5 mm 

D) 7 mm 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında yapılardaki metal aksamları sentetik macunla kuralına 

uygun olarak düzeltebileceksiniz. 

 

 

 
 PVA ve PVA reçineleri ve özelliklerini araştırınız? 

 İç cephe ve iç cephe çeşitlerini araştırınız? 

 

2. PLASTİK MACUNLAR 
 

İç cephe uygulamalarında kullanılan macun türüdür. 

 

2.1. Özellikleri 
 

Polivinil asetat (PVA) emülsiyon esaslı bir iç cephe duvar macunudur. Akrilik 

emülsiyonlu macunlara göre daha ekonomiktir. Polivinil asetat ile akrilik monomerlerinin 

kopolimerlerinin kullanıldığı PVAc esaslı plastik macunlar saf akrilik esaslı macunlara göre 

daha ekonomik çözümler sunarlar. 

 

Resim 2.1: Plastik macun 

 

2.2. Uygulama Metotları 
 

Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her türlü yağ, kir, kabarmış 

tabaka ve sıvadaki zayıf tutunmuş kum tanecikleri yüzeyden uzaklaştırılmalı, akrilik 

emülsiyon esaslı şeffaf astar veya termoplastik reçine esaslı şeffaf astar ile astarlanmalıdır. 

Astarlama işleminden sonra plastik macun uygulanır. Derin çatlak ve yüzey hatalarında dış 

cephe macunu veya çimento esaslı dolgu malzemeleri bir kaç kat hâlinde uygulanmalıdır. 

Üzerine plastik macunu ile perdah yapılarak yüzey düzeltme işlemi tamamlanmalıdır. 

Spatula veya esnek çelik mala kullanılarak uygulama yapılır. +5°C’nin üzerinde 

uygulanmalıdır. Düşük ısı ve yüksek rutubetli havalarda uygulamadan kaçınılmalı, eğer 

uygulama yapılmış ise yüzeyler sertleşene kadar ıslanmaktan korunmalıdır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Plastik macun uygulaması 

 

2.3. Kullanım Alanları 
 

Binaların iç kısımlarında, her türlü duvar yüzeylere uygulanabilen, uygulaması ve 

zımparası kolay, tozuma yapmayan bir perdah macunudur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki iç cephe yüzeyleri plastik macunla düzeltiniz. 

Kullanılan araç ve gereçler: Plastik macun, spatula, macun kabı, macun küreği ve 

bant 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi incelemek, gereken yerleri 

maskeleyiniz. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Yüzey astarsız ise astar uygulamak ve 

gerekli kuruma süresini bekleyiniz. 

 

 Yüzeyin astarı iyice çekmesini 

sağlayınız. 

 Macunu yeteri kadar macun kabına 

aktarınız. 

 

 Macunu homojen olana kadar 

karıştırınız. 

 Spatula ile bir miktar macunu macun 

küreğine aktarınız. 

 

 Kullanacağınız kadar macun alınız. 

 Macunu yüzeye tatbik ediniz. 

 

 Uygulama açısına ve yüzeye eşit 

yaymaya dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 
 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz.  

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüzeyi inceleyip gereken yerleri maskelediniz mi?   

2. Yüzey astarsız ise gerekli astar uygulamasını yapıp, kuruma 

süresini beklediniz mi? 
  

3. Macunu yeteri kadar macun kabına aktardınız mı?   

4. Spatula ile bir miktar macunu macun küreğine aktardınız 

mı? 
  

5. Macunu yüzeye tatbik ettiniz mi?   

6. Araç gereç ve ortamı temizlediniz mi?   

7. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Plastik macunlar ……..... cephede kullanılan macun türüdür. 

2. Plastik macunlar ...............…….. esaslı duvar macunudur. 

3. Derin çatlak ve yüzey hatalarında ............cephe macunu uygulandıktan sonra 

plastik macun uygulanır. 

4. Plastik macunların uygulanma sıcaklığı …........ dir. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başnnda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

5. (…)Plastik macun yüzeye direk uygulanır. 

6. (…)Plastik macun, binaların iç kısımlarında, her türlü duvar yüzeylere 

uygulanabilen, uygulaması ve zımparası kolay, tozuma yapmayan perdah 

macunudur.  

7. (...)Plastik macun uygulanmadan önce yüzey, akrilik emülsiyon esaslı şeffaf 

astar veya termoplastik reçine esaslı şeffaf astar ile astarlanmalıdır. 

8. (...)Polivinil asetat ile akrilik monomerlerinin kopolimerlerinin kullanıldığı 

PVAc esaslı plastik macunlar, saf akrilik esaslı macunlara göre daha 

pahalıdırlar. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında metal yüzeylerde polyester dolgu macunu ile dolgu 

kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Dolgu vernikleri ve çeşitlerini araştırınız? 

 Komponent ne demek araştırınız? 

 

3. AHŞAP DOLGU VERNİKLERİ 
 

Ahşap gibi gözenekli ve emiş yapan yüzeylere son kat vernikten önce yüzeyi 

doyurmak ve doldurmak için uygulanan ve sonrasında genellikle zımpara işlemi yapılan 

zemin verniğidir. 

 

 

Resim 3.1: Vernik atılmamış ham yüzey 

3.1. Tek Kompanentli Ahşap Dolgu Vernikleri 
 

Ahşap dolgu verniklerinde genelde kurumayı sağlamak için sertleştiriciler ile 

kurumanın hızlanması için hızlandırıcılar kullanılır. Sadece sertleştirici veya hızlandırıcı 

kullanılıyor ise kullanılan dolgu verniğini adının başına iki kompanentli (2K) eki getirilir. 

Eğer sertleştirici ile hızlandırıcılar beraber kullanılıyorsa üç kompanentli (3K) dolgu verniği 

ismini alır. Eğer dolgu verniği hava kurumalı ise yapısında sertleştirici veya hızlandırıcı 

kullanılmadığından tek kompanentli(1K) dolgu verniği olarak isimlendirilir. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.1.1. Selülozik Dolgu Vernikleri 
 

Nitroselüloz esaslı, hava kurumalı, tek bileşenli dolgu amaçlı kullanılan bir verniktir. 

Selülozik vernikler, katman yapan gereçlerle katman yapmayan yani uçucu olan gereçlerden 

oluşmaktadır. Yüzeye uygulanan verniğin büyük bir bölümü yani eritici inceltici sıvıları 

buharlaşarak havaya karışır.  

 

Selülozik dolgu verniğinin temel gereci olan nitroselüloz ve yumuşatıcılar katman 

olarak yüzeyde kalır. Gözenek doldurma ve örtme yeteneğini artırmak için üretim sırasında 

içerisine çinko bileşikleri konur. Aynı zamanda bu katkı gereçleri verniğin daha kolay 

zımparalanmasını sağlar. 

 

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, doğrudan güneş ışığını görmeyecek şekilde serin 

ortamlarda muhafaza edilmelidir. Üst üste üç kutudan fazla konulmamalıdır. Depolama ömrü 

orijinal ambalajında bir yıldır.  

 

Mobilya ve dekorasyon işlerinde kullanılan ahşap ve masif yüzeyler ile her türlü ahşap 

kaplamaların gözeneklerini doldurmak ve düzgün yüzey elde etmek amacıyla kullanılır. 

 

Resim 3.2: selülozik dolgu verniği 

3.1.2. Selülozik Dolgu Astarları 
 

Nitroselüloz esaslı hava kurumalı, tek bileşenli, yüksek örtücülük ve dolgunluğa sahip 

astar boyadır. Ahşabın gözeneklerini doldurarak üzerine uygulanacak son kat boyalara 

düzgün ve pürüzsüz yüzey oluştur. Hızlı kuruyan, kolay zımparalanabilen astar boyadır. 

 

3.1.3. Selülozik Tinerler (İnceltici) 
 

Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan özel tinerdir. 

Kullanıldığı ürünleri ideal oranda inceltir, uygulama yüzeyi üzerine buğu tabakası bırakmaz, 

ürünün iyi yayılmasını sağlar. İnceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ bırakmaz ve bu nedenle 

kurumanın gecikmesine yol açmaz. Yüksek kaliteli solventlerden imal edilen selülozik bir 

incelticidir. Selülozik boyalarının ve verniklerin tüm çeşitlerinin inceltilmesinde ve bu 

uygulamalarda kullanılan aletlerin temizlenmesinde güvenle kullanılır. Kullanımı selülozik 
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astar ve dolgu verniklerinin bilgi fişlerinde yazılan miktar kadar olmalı ve inceltilecek astar 

veya dolgu verniği ile aynı marka ürün gurubu kullanılması daha iyi sonuçlar vermektedir. 

 

3.1.4. Uygulama Metotları 
 

Dolgu verniği uygulanacak yüzey her türlü kirden ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 

Yüzeyler ıslak ve nemli olmamalıdır. Vernik sıvısı uygulama aracına uygun olarak 

inceltilmelidir. 

 

Ortalama olarak 100 birim dolgu verniğine 50–60 birim tiner ilave edilmelidir. Fırça 

ile yapılan uygulamalarda inceltme oranı azaltılabilir. Rutubetli ortamlarda yapılacak 

uygulamalarda retarder kullanılmalıdır.  

 

Aynı zamanda fırça ile yapılan uygulamalarda retarder (Kuruma süresini uzatan katkı 

maddesi) kullanılması fırça izlerinin azalmasını sağlar. Yüzeyin durumuna göre pistole veya 

fırça ile çapraz yönlerde 2–4 kat arasında uygulama yapılmalıdır ancak vernik katmanının 

çok kalın olmamasına dikkat edilmelidir. Kalın dolgu verniği katmanı yüzey kalitesini 

düşürür, yüzeyde kabarcıklar oluşturur. Bu nedenle bir metrekareye üretici firmanın önerdiği 

miktarda vernik uygulaması yapılmalıdır.  

 

Resim3.3: Selülozik vernik uygulanmış ahşap 

Katlar arasında 5–15 dakika kadar beklenmelidir. Uygulama sayısı ve bekleme 

süreleri üretici firmalara göre değişir. Zımpara bütün yüzeylere aynı oranda bastırılmalı 

yüzeyler arasında aşınma farkı meydana getirilmemelidir. 

 

Zımparalama işleminden sonra yüzeylerde bulunan tozlar temizlenerek tekrar ince bir 

kat dolgu verniği uygulanır. Tozlar temizlenmez ise son kat uygulamasından sonra bozuk bir 

yüzey görüntüsü ortaya çıkabilir. 

 

Bu uygulamadan sonra yüzeyler tekrar zımparalanarak son kat mat veya parlak yüzey 

verniği için hazırlanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ahşap yüzeylere (kaplama) bir kompanentli selülozik dolgu derinliği uygulayınız. 

 
Kullanılan araç ve gereçler: Selülozik dolgu verniği, selülozik tiner zımparalar( 200 

ve 400 nu.lı), tiner, boya püskürtme tabancası, kompresör 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Boya atölyesi ekipmanlarını çalıştırınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Önceki çalışmada koruyucu ve 

renklendirici uygulanmış paneli 

tekniğine uygun 200 nu.lı zımpara ile 

zımparalamak ve tozunu alınız. 

 

 Zımpara kalınlığı numara arttıkça 

artacağından uygun zımpara seçimi 

yapınız. 

 Selülozik dolgu verniğini karıştırınız. 

z 
 Karışımın homojen olmasını sağlayınız. 

 Ürünün lejant bilgisine göre selülozik 

tiner ile inceltiniz. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanınız. 

 Tabanca haznesine aktarınız. 

 

 Tabanca haznesine aktarırken süzme 

kâğıdı kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tabanca meme çapı ( 1,8 mm ) ve 

basıncını ( 3 bar ) ayarlayınız. 

 Uygun basınç ve meme çapını 

ayarlayınız. 

 Çapraz kat hâlinde uygulayınız. 

 

 Çapraz kat hâlinde uygulayınız. 

 15 dakika ara vererek ikinci kez kat 

hâlinde uygulayınız. 

 

 Gerekli kuruma süresi 15 dakikadan 

fazla olursa biraz daha bekleyiniz. 

 Tekrar15 dakika bekleyiniz ve üçüncü 

kez tekrarlayınız. 

 

 Boşluklara uygulama yaparken dikkatli 

olunuz. 

 Gerekli kuruma zamanını veriniz. 
 Kullandığınız ürünün piktogramlarında 

belirtilen süre kadar bekleyiniz. 

 ( 200 - 400) nu.lı  ile zımpara yapınız ve 

son kat boyaya hazırlamış olunuz. 

 

 Zımparalamadan sonra tozunu alınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Selülozik tiner kullanarak temizlik 

yapınız. 

 Temizlediğiniz malzemeleri teslim 

ediniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Boya atölyesi ekipmanlarını çalıştırdınız mı?   

2. Önceki çalışmada koruyucu ve renklendirici uygulanmış 

paneli tekniğine uygun 200 nu.lı zımpara ile zımparalayıp ve 

tozunu aldınız mı? 

  

3. Selülozik dolgu verniğini karıştırdınız mı?   

4. Ürünün lejant bilgisine göre selülozik tiner ile incelttiniz mi?   

5. Tabanca haznesine aktardınız mı?   

6. Tabanca meme çapı (1,8 mm) ve basıncını (3 bar) 

ayarladınız mı? 
  

7. Çapraz kat hâlinde uyguladınız mı?   

8. 15 dakika ara vererek ikinci kez kat hâlinde uyguladınız mı?   

9. Tekrar 15 dakika bekleyerek üçüncü kez tekrarladınız mı?   

10. Gerekli kuruma zamanını verdiniz mi?   

11. (200 - 400) nu.lı ile zımpara yapmış ve son kat boyaya 

hazırlamış oldunuz mu? 
  

12. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

13. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hava kurumalı vernikler ………..kompanentli verniklerdir. 

2. Sertleştirici ve hızlandırıcının beraber kullanıldığı dolgu vernikleri ……. 

kompanentli dolgu vernikleridir. 

3. Nitroselüloz esaslı hava kurumalı tek kompanentli dolgu amaçlı kullanılan 

verniklere ………….dolgu verniği denir. 

4. Selülozik dolgu verniği ahşap ve …………….yüzeylerin gözeneklerini 

doldurarak düzgün yüzey elde etmek amacıyla kullanılır. 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

5. (….)Selülozik dolgu astarlarının kuruması ve zımparalanması zordur. 

6. (…..)Selülozik dolgu verniğinin depolama ömrü 3 yıldır. 

7. (….)Ahşap gibi gözenekli ve emiş gücü yüksek yüzeylere son kat vernikten 

önce yüzeyi doyurmak ve doldurmak için kullanılan sonrasında zımparalama 

işlemi yapılan zemin verniklerine ahşap dolgu verniği denir. 

8. (….)Selülozik tiner yüzeyde buğu tabakası bırakmaz. 

9. (….)Dolgu verniği uygulanacak yüzey nemlendirilir. 

 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

10. Selülozik dolgu verniğinin doldurma ve örtme gücünü artırmak için içerisine 

hangi bileşik katılır? 

A) Bakır bileşikleri 

B) B)Demir bileşikleri 

C) C)Çinko bileşikleri 

D) D) Bromlu bileşikler 

 

11. Selülozik bazlı boya, astar ve verniklerin inceltilmesi için tasarlanan özel tiner 

aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Akrilik tiner 

B) Polyester tiner 

C) Poliüretan tiner 

D) Selülozik tiner 

 

12. Selülozik dolgu verniği inceltilmek istenir ise 100 br verniğe ne kadar tiner 

eklenmelidir? 

A) 30-40 br 

B) 40-50 br 

C) 50-60 br 

D) 60-70 br 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13. Dolgu verniği yüzeye kalın uygulanırsa hangi kusura yol açar? 

A) Vernik yüzeye tutunamaz. 

B) Zımparalanma zor olur. 

C) Yüzeyde kabarcıklar oluşur. 

D) Ahşapta renk bozulmaları meydana gelir. 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında eski boyalı metal yüzeyde selülozik macun ile dolgu 

kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Akrilik reçineler ve özelliklerini araştırınız? 

 Alkid reçineleri ve özelliklerini araştırınız? 

 Formaldehit reçineleri ve özelliklerini araştırınız? 

4. İKİ KOMPANENTLİ DOLGU 

VERNİKLERİ 
Sertleştiricisi ile beraber kullanılan dolgu vernikleridir. 

 

4.1. Özellikleri 
 

Fiziksel etkilere, suya ve diğer kimyasal etkenlere karşı oldukça dayanıklı, sert ve 

dolgun bir katman oluştururlar. 

 

4.2. Çeşitleri 
 

İki kompanentli dolgu vernikleri sertleştiricileri ile beraber kullanılırlar. Formaldehit 

reçine esaslı asit kürlemeli AC sistem dolgu vernikleri ile izosiyanat kürlemeli akrilik ve 

poliüretan esaslı dolgu verniği çeşitleri bulunur. 

 

4.2.1. AC Sistem Dolgu Vernikleri Ve Sertleştiricisi 
 

Reaksiyon kuruma mekanizmasına sahip oldukları ve sertleşme reaksiyonlarında asit 

katalizör olarak kullanıldığı için bu isimle anılır. Ayrıca asit kürlenmeli (AC) sistemler 

olarak bilinir. AC sistemlerde vernik üretiminde fenol, üre ve melamin formaldehit reçineleri 

kullanılır. Katmana ana karakteristik özellikleri bu reçineler kazandırır ve en fazla 

kullanılanı, üre formaldehit’tir. 

 

Sistemde solvent olarak bütanol, ksilol gibi alkoller kullanılır. İki bileşenli 

(komponentli) sistemdir. Birinci bileşeni, yağ alkitleri ile modifiye edilmiş fenol formaldehit 

ve amino grup reçineler denilen üre ve melamin formaldehitin alkol grubu sıvılarda 

çözünmüş hâlidir. İkinci bileşeni reaksiyonu başlatan ve ileri seviyelere taşıyan asitlerden 

oluşmaktadır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Asit sertleştiricili sistemlerin sertlik değerleri diğer birçok verniğe göre biraz daha 

fazla olduğu için mekanik etkileri, özellikle çizilme ve darbelere direnci yüksektir. Sertliğine 

rağmen esnek katman verdikleri için çatlama riski azaltılmıştır. Su ve nem etkileri, asit ve 

alkaliler ile ev içi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Asit sertleştiricili sistemlerin bazı ağaç 

türleri üzerinde renk değiştirici etkisi vardır. Örneğin çamda reçinenin yoğun olduğu 

kısımlarda kahverengi leke oluşturmaktadır. Kayında ise renk değişimi, daha çok odun 

dokusunda yer alan oluşumunu tamamlamamış renk pigmentlerinin harekete geçirilmesi 

sonucu pembeleşme şeklinde görülür. Bu sebeple özellikleri bilinmeyen ağaç malzemelerde 

denenerek ve dikkatli kullanılmalıdır. 

 

Resim 4.1: Kayın ağacından yapılmış tabure 

Asit sertleştiricili (AC) vernikler su ve nem etkilerini, asit ve alkaliler ile ev içi 

kimyasallara dayanıklı olduklarından iç dekorasyonda tavan, taban ve duvar kaplamalarının 

(lambri, asma tavan gibi) verniklenmesinde, ev içi mobilyalar ile daha çok işyeri, (büro, otel, 

restoran gibi) dekorasyonundaki mobilya ve dekorasyon elemanlarının boyanmasında 

kullanılır. 

 

Melamin formaldehit ile üretilen asit sertleştiricili boya ve vernikler daha çok dış 

etkilere maruz kalabilecek yerler ile beyaz eşya ve otomotiv sanayinde kullanır. 

 

4.2.2. Akrilik Sistem Dolgu Vernikleri Ve Sertleştiricisi 
 

Fonksiyonel grup içeren (amid, karboksil, epoksi grupları v.b) ve içermeyen akrilik ve 

metakrilik asit esterlerinin sahip oldukları etilen çift bağı üzerinden serbest radikaller 

(başlatıcı) katılma yolu ile polimerleşmesi sonucu oluşan akrilik reçine esaslı izosiyanat 

sertleştiricili dolgu verniğidir. 

 

Akrilik Asit Metakrilik asit 

 
CH2 CH

C O

OH  

CH2 C

CH3

C O

OH  

Tablo 4.1: Akrilik reçine monomerleri 
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Sertleştirici katılımı ile reaksiyon başlar. Akrilik verniklerde ilk kuruma aşamaları 

yavaş gelişir. Örneğin toz tutmazlık kuruması 1–2 saat, dokunma kuruması 3–4 saat, 

zımparalanabilirlik kuruması 24 saat (20 ºC’de) tir. Tam kuruma 2–3 haftada tamamlanır. 

Ortam sıcaklığı arttırılarak kuruma süresi kısaltılabilir. Sertleştirici olarak kullanılan 

izosiyanatın türü kurumada etkilidir. Aromatik izosiyanatların kurumadaki etkinliği 

alifatiklerden daha fazladır. 

 

Termoset yapıda ve dönüşümsüz bir katman oluşturduklarından kuvvetli çözücülere 

dirençlidir. Esneklik değerleri polyester ve poliüretan vernik katmanlarından daha fazladır. 

Bu sebeple katmanda çatlama ve kırılma gibi kusur oluşumu daha azdır. 

 

Akrilik verniklerin genel uygulama özellikleri poliüretan vernik gibi olduğundan renk 

değiştirici özellikleri ve zamanla sararma özellikleri olmadığından, açık renkli ağaç malzeme 

yüzeylerinde ve ağaç boyaları ile renklendirilmiş yüzeylerde tercih edilirler. Sürüldükleri 

natürel ya da renklendirilmiş ağaç malzeme yüzeylerinde çok fazla renk değiştirici etkileri 

yoktur. 

 

4.2.3. Poliüretan Sistem Dolgu Vernikleri Ve Sertleştiricisi 
 

Poliüretan sistem dolgu vernikleri 2 kompanentli sistemlerdir. Diğer dolgu vernikleri 

gibi reçine esaslı 1.kompanent ile sertleştirici olarak kullanılan 2.kompanentin kimyasal 

reaksiyonu sonucu kürleşir(sertleşme). Ancak diğer dolgu vernikleri gibi kullanılan reçine ya 

da sertleştiricisinin adı yerine kullanılan reçine ve sertleştiricinin ortaya çıkardığı yeni 

reçinenin adı ile anılır. 

 

1.kompanent üzerinde serbest hidroksil (-OH) bulunan yapay alkid reçinesi eriyiğinin 

iki değerlikli karboksilli asitler veya üç değerli poliollerin polikondensasyon yolu ile üretilen 

reçine(desmofen) ile sertleştirici olarak kullanılan izosiyanatın(desmodur) tepkimesi sonucu 

dış etkilere dayanıklı bir dolgu verniği katmanı oluşur.(bkz. üretan reçinelerinin oluşumu) 

 

İzosiyanat yalnızca üzerinde serbest hidroksil bulunan alkid reçinesi ile değil diğer 

katkı maddeleri ile de tepkime verme yatkınlığında olduğundan sertleştirici kullanımında 

azami özen gösterilmelidir. Ayrıca izosiyanatların su ile tepkimesinde CO2 gazı açığa 

çıktığından uygulama esnasında veya reçine sertleştirici karışımı sırasında su ile temasını 

engelleyiniz. Aksi takdirde uygulama yüzeyinde gaz çıkışından dolayı gözenekler ya da 

yırtılmalar olabilir. 

 

4.3. Uygulama Metotları 
 

İki kompanentli dolgu vernikleri uygulamaları kullanılan dolgu verniğine göre 

değişmektedir. 

 

 AC sistem dolgu vernikleri 

 

AC sistem dolgu verniklerinde bilinen bütün sürme metotları ile uygulanabilir. Fırça 

ve püskürtme tabancası ile sürülmesi hâlinde fırça temiz ve bakımlı olmalı, bandajı demir 
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bileşikli olmamalıdır. Püskürtme tabancasında verniğin temas ettiği depo ve iletim kanalları 

gibi kısımlar asitten etkilenmeyen bir alaşım metalden yapılmalıdır. Püskürtme uygulaması 

için tabanca uç açıklığı 1,6–1,8 mm, hava basıncı 2–3 bar olmalıdır. İşlem bitiminde sürme 

araçları verniğin çözücüsü ile iyice temizlenmelidir. Çünkü katman dönüşümsüzlüğü 

sebebiyle, fırça kılları veya püskürtme tabancası deposu ile sıvı iletim kanallarında vernik 

artıkları temizlenemediği için sürme aracı kullanılamaz hâle gelebilir. 

 

Reaksiyon sonucu sertleşen vernik olduğu için uygulanırken ihtiyaç duyulan miktar 

kadar hazırlanmalıdır. 1. komponente sertleştirici karıştırıldığı andan itibaren belli bir zaman 

aralığında kullanılması gerekir. Bu süreye ‘açık süre’ veya “kap ömrü” denir. Asit 

sertleştiricili vernikler için açık süre genellikle 24 saat (20 ºC) olmakla birlikte ortam 

sıcaklığına ve mevsimsel değişikliklere göre farklı olabilmektedir. Açık süre yaz 

mevsiminde kısa olmakla birlikte bazı verniklerde 4-6 saate kadar kısalabilir. Sertleştirici 

karışım miktarını belirlerken ortamın özellikleri de dikkate alınmalı ve firma önerilerine 

uyulmalıdır. 

 

Verniğin uygulamaya hazırlanışında önce sertleştirici sonra tiner ilavesi uygun olur. 

Sertleştiricinin bir miktar viskozite düşürücü etkisi vardır. Bu yüzden tinerden sonra 

katıldığında viskoziteyi normal sınırların altına düşürebilir. Bazı firmaların ürettiği dolgu 

verniklerinde sertleştirici karışım oranı %50 olup ayrıca tiner katılımına gerek kalmaz. 

Sertleştiricinin fazla katılması katmanı kırılgan yapar. Az katılması hâlinde ise kuruma süresi 

uzar. 

 

 Akrilik sistem dolgu vernikleri 

 

Uygulama koşulları genel olarak diğer verniklerle aynıdır. Bu verniklerde 

uygulamadan sonra zımpara yapabilmek için uygulama ortamına bağlı olarak 3–10 saat 

kadar beklenmelidir. Bu süre üretici firmalara göre değişir. 

 

Hazırlanan karışımın uygulamadan önce 5 dakika bekletilmesi daha uygun olur. Yine 

hazırlanan karışımın 20 derece sıcaklıkta 4–6 saat arasında tüketilmesi gerekmektedir. 

(Ortam ısısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.) 

 

Resim 4.2:Akrilik dolgu verniği 



 

 20 

Üzerine her türlü boya veya vernik atılabilir ancak üzerine son kat olarak akrilik 

sistem dışında bir başka vernik uygulanacaksa farklılıktan doğabilecek olası sorunları 

önceden gidermek için selülozik sistem bir ara kat vernik atılmalıdır. 

 

 Poliüretan sistem dolgu vernikleri 

 

1.8 mm meme çapına sahip alttan hazneli havalı veya havasız pistole ile 

uygulanmalıdır. Bazı firmalar fırça ile uygulanmasını tavsiye etmez. 

 

 Ağırlığınca iki kısım poliüretan vernik içerisine bir kısım poliüretan 

dolgu vernik sertleştiricisi karıştırılarak hazırlanır yani 2 kilo vernik 

içersine 1 kilo sertleştirici ilave edilir. 

 Kullanma ve hava koşullarına bağlı olarak gerekirse %5–10 oranında 

poliüretan vernik karıştırılabilir. Hazırlanan karışım ortam sıcaklığına 

bağlı olarak 3–8 saat içerisinde tüketilmelidir. 

 Tüketilme süresi üretici firmalara göre farklılıklar göstermektedir. Birden 

fazla kat uygulamalarında katlar arasında 1saat kadar beklenmelidir. 

 Bekleme süresi 3–4 saati aşarsa yüzey 400 numara zımpara ile 

zımparalanmalıdır. 

 Uygulama yapılacak nemsiz ve kuru ahşap yüzeyler önce iyice kuru 

zımpara yapılmalıdır. 

 İyi bir sonuç alabilmek için karışım hazırlanırken üretici firma önerilerine 

göre hareket edilmelidir. 

 Karışım sonrası uygulamadan önce ortam ısısında 5–10 dakika ön 

reaksiyon süresi verilmesi daha olumlu sonuç verir. 

 Uygulama önce ince bir kat sonra dolgun ikinci kat şeklinde yapılmalıdır. 

 Yumuşak ve bol gözenekli ağaçlar için ayrıca çapraz bir ya da iki kat 

daha atmak daha iyi bir yüzey elde etmemizi sağlar. 

 Uygulama ortamı en az 15 derece en fazla 30 derece civarında olmalıdır. 

 Uygulanan yüzey ısısı ise en az 5 derece olmalıdır. 

 Yağışlı havalarda açık ortamda uygulama yapılmamalıdır. 

 Uygulama sırasında maske kullanılmalıdır. 
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Resim 4.3: Poliüretan dolgu verniği 

Bu verniklerin kuruması kimyasal tepkime sonucu oluşur. Vernik ve sertleştiricisi 

birbirine karıştırıldıktan sonra tepkime başlar yüzeye uygulandıktan sonra da devam eder. 

Dış etkilere dayanımını ve tam kurumasını kimyasal tepkime tamamlandıktan ve sertliğe 

ulaştıktan sonra kazanır. 

 

Yüzeye uygulanan verniğin buharlaşma oranı yarı yarıyadır. Yani %50 kalıcı 

gereçlerden %50 uçucu ve buharlaşıcı gereçlerden oluşmaktadır. Bu nedenle selülozik dolgu 

verniklerine göre katman yapma özelliği daha yüksektir. 

 

Ortam ısısına ve üretici firmalara göre 15 dk ile 1 saat arasında yüzey (dokunma) 

kurumasını gerçekleştirir. Sertlik kuruması ise yine aynı özelliklere bağlı olarak 3–6 saat 

arasındadır. Son kat uygulamasının ise bir gün sonra yapılması daha olumlu sonuç verir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ahşap yüzeylere iki kompanentli poliüretan sistem dolgu verniği uygulayınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Boya atölyesi, iki kompanentli poliüretan sistem dolgu 

verniği, poliüretan sertleştirici, renklendirici, ahşap (masif / kaplama) panel, uygun inceltici ( 

değişken olduğu için ), tabanca, zımpara 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıştırmak, panele 

hazırlık zımparası (120 -150 nu.lı) 

yapmak ve tozunu alınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 İş güvenliği önlemlerini alınız. 

 Renklendiriciyi patina yöntemiyle 

ahşaba uygulayınız. 

 Patina ahşap malzemeyi boyama 

yöntemi ile başka bir malzemeye 

benzetme işlemidir, dikkatli çalışınız. 

 Gerekli kuruma zamanı veriniz. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanarak uygun bekleme süresini 

veriniz. 

 Paneli 200 nu.lı zımpara ile 

zımparalamak ve tozunu alınız. 

 

 Zımparalama işlemi sonrasında tozunu 

temizleyiniz. 

 Tabancanın ayarını yapınız. 

 

 Uygun meme çapı ve basıncı 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dolgu verniğine lejant bilgisi 

doğrultusunda sertleştirici ilave etmek 

ve karıştırınız. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanınız. 

 İnceltici ilavesi yapınız. ( Uygun 

belirtilen oranda )  

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanarak 

 Karışımdan sonra verniği 5-10 dakika 

ortam ısısında bekletiniz 

 Boya tabancası haznesine doldurunuz. 

 

 Süzme işlemi yaparak doldurunuz. 

 2 kez çapraz kat verniği uygulayınız. 

 

 Çapraz katı uygulamasını kuralına göre 

yapınız. 

 Gerekli kuruma süresini veriniz. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanınız. 
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 Boya tabancasını söküp temizleyiniz. 

 

 Uygun tiner ile temizlik yapınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullanılan araç ve gereçleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye ekipmanlarını çalıştırmak, panele hazırlık zımparası 

(120 -150 nu.lı) yapmak ve tozunu aldınız mı? 

  

2. Renklendiriciyi patina yöntemiyle ahşaba uyguladınız mı?   

3. Gerekli kuruma zamanı verdiniz mi?   

4. Paneli 200 nu.lı zımpara ile zımparalamak ve tozunu aldınız 

mı? 

  

5. Tabancanın ayarını yaptınız mı? 
  

6. Dolgu verniğine lejant bilgisi doğrultusunda sertleştirici ilave 

etmek ve karıştırdınız mı? 

  

7. İnceltici ilavesi yaptınız mı? ( Uygun belirtilen oranda ) 
  

8. Boya tabancası haznesine doldunuz mu? 
  

9. 2 kez çapraz kat verniği uyguladınız mı? 
  

10. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi? 
  

11. Boya tabancasını söküp temizlediniz mi?   

12. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?.   

13. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız.ME VE DEĞERLENDİRME 

1. Sertleştiricisi ile beraber kullanılan dolgu vernikleri ....... dolgu vernikleridir. 

2. AC sistem dolgu vernikleri .......................... reçine esaslı dolgu vernikleridir. 

3. Poliüretan vernik uygulaması ................ortamlarda yapılmamalıdır. 

4. Akrilik sistem dolgu verniklerinin üzerine bir başka vernik uygulaması 

yapılacak ise olası sorunların önüne geçmek için ara kat olarak ………...... 

dolgu verniği uygulaması yapılır. 

5. Dolgu verniklerine sertleştiricinin fazla miktarda katılması katmanı ................ 

yapar. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

6. (….)AC sistem dolgu vernikleri asit kürlemeli dolgu vernikleri olarak ta 

adlandırılır. 

7. (….)AC sistem dolgu verniklerinin bazı ağaç türleri üzerinde renk değiştirici 

etkisi vardır. 

8. (….)Akrilik dolgu verniklerinin esneklik değerleri diğer dolgu verniklerine 

göre daha azdır. 

9. (….)Poliüretan dolgu verniği uygulamasında buharlaşma oranı % 75’tir. 

10. (….)Melamin formaldehit ile üretilen AC sistem boya ve vernikler dış 

etkenlerden fazla etkileneceklerinden tercih edilmezler. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
11. Akrilik ve poliüretan sistem dolgu verniklerinde kullanılan sertleştirici türü 

aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Polyester 

B) Formik asit 

C) Formaldehit 

D) İzosiyanat 

 

12. Akrilik dolgu verniğinde sertleştirici olarak kullanılan izosiyanatın türü 

kurumadaki etkinliğini artırır. Buna göre aynı nem ve sıcaklıkta aromatik 

izosiyanat ve alifatik izosiyanat kullanılarak kompanentlenmiş eşit miktarda 

akrilik dolgu verniğinin kuruma süreleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 
(Aromatik izosiyanat kuruma süresi: tari ve Alifatik izosiyanat kuruma süresi: tali) 

A) tari < tali 

B) tari = tali 

C) tali < tari 

D) tari > tali 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13. AC sistem dolgu vernikleri kullanılan vernikleme işleminde odun dokusunda yer alan 

oluşumunu tamamlamamış renk pigmentlerini harekete geçirerek renk değişimine 

sebep olur. Kayın ağacında AC sistem dolgu verniği kullanılır ise gözlemlenecek renk 

değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Sarı 

B) Beyaz 

C) Pembe 

D) Kahverengi 

 

14. 2K dolgu verniği kompanentlendikten kullanımına kadar geçen süreye ne 

denir? 

A) Yarılanma süresi 

B) Kap ömrü 

C) Uygulama süresi 

D) Reaksiyon süresi 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında boyası hasar görmüş metal yüzeyde selülozik polyester 

dolgu astarını kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hızlandırıcının görevini araştırınız? 

 Polyester reçineler ve özelliklerini araştırınız? 

 

5. ÜÇ KOMPANENTLİ AHŞAP DOLGU 

VERNİKLERİ 
 

Üç bileşenli olarak satılan dolgu vernikleridir. Bu sistemlerde sertleştiricinin reaksiyon 

süresi uzun zaman aldığından bu da üretimde sorunlara neden olduğundan sertleştiricinin 

parçalanarak hızlanmasını sağlayan hızlandırıcılar kullanılır. 

 

Resim 5.1: Polyester dolgu verniği 

 

5.1. Özellikleri 
 

Polyester sistem dolgu verniklerinin genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

 

 Polyester ahşabın veya kaplamanın gözeneklerini doldurma gücü, solvent veya 

su bazlı dolgu verniklerine göre daha yüksek olan bir verniktir. 

 Sararmaya karşı rezistansı yüksek değildir. 

 Polyester sistemler kimyasal reaksiyonlar ile sertleşir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Ekonomiktirler. 

 Üç komponentli karışımının ömrünün kısa ve uygulamasının güç olması gibi bir 

dezavantajı vardır. 

 Kuvvetli çözücü etkilerine bile dayanıklı katmanlar verir. Katmanın sertliği 

fazla, esnekliği azdır. 

 Polyester vernik katmanları genellikle kuru sıcaklık etkisine dayanıklı değildir. 

 Bu vernikle işlem görmüş ahşap materyal üzerine sıcak cismin bırakıldığı yerde 

beyazlaşma görülür. 

 Termoset yapıda olduğu için sigara ateşine en fazla dayanıklılık, bu vernik 

katmanında elde edilir. 

 Her ağaç türü polyester vernik için uygun taban oluşturmaz. Tik, makasar, 

pelesenk, paduk ve zeytin gibi ağaç türlerinde kullanılmaz. 

 

5.2. Polyester Sistem Dolgu Vernikleri 
 

Termoset polyester reçine esaslı, sertleştirici ve hızlandırıcısı ile beraber kullanılan üç 

kompanentli doldurma gücü yüksek dolgu verniğidir. 

 

Resim 5.2:Polyester vernik uygulaması 

 

5.3. Polyester Hızlandırıcılar 
 

Doymamış polyester reçineye sertleştirici katılımı ile başlayan reaksiyon yaklaşık 24 

saatte (20º C'de) tamamlanır. Bu durum üretim hattında gecikmelere ve çeşitli aksamalara 

sebep olur. Bu yüzden sertleştiriciyi parçalayarak reaksiyon hızını arttıran bir elemana 

(hızlandırıcıya) ihtiyaç duyulur. 

 

Polyester sistemde hızlandırıcı olarak mor renkli kobalt kompleksleri kullanılır. Metil 

etil keton peroksit ile uyumlu çalışır. Hızlandırıcı, sertleştirici üzerinde aktivitesi olan ve onu 

parçalayarak reaksiyon etkinliğini arttıran bir bileşen olduğu için hızlandırıcıyla sertleştirici 

yalın hâlde birbirine karıştırılmamalıdır. Aksi takdirde bu iki elemanın ani reaksiyonu 

sonucu büyük bir hızla ve fazla miktarda hazırlama kabından çevreye sıçrayan sertleştirici, 

çalışana zarar verebilir.  
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Kuvvetli oksijen yüklü bir çözelti olan sertleştirici, göze bulaştığında körlüğe neden 

olabilecek derecede ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu nedenle çalışma esnasında bir 

fincanda borlu su bulundurulup temas hâlinde göz hemen bu çözeltiyle daha sonra temiz su 

ile yıkanmalı ve tıbbi kuruluşlara gidilmelidir. 

 

Düşük sıcaklıklarda çalışırken, oda sıcaklığında kullanılan miktardan daha fazla 

hızlandırıcı kullanılmalıdır. Piyasada genel olarak kullanılan hızlandırıcılarda kobalt 

konsantrasyonu % 6'dır.  

 

5.4. Polyester Sertleştiriciler 
 

Doymamış polyester reçinenin sertleşmesi ya yüksek sıcaklık ya da katalizör 

yardımıyla olur. Katalizör (sertleştirici) olarak organik peroksitlerden yararlanılır. Bunlar 

genellikle renksiz su görünümündeki pasta veya jel hâlde bulunurlar. 

 

Polyester vernik genellikle üç elemanlı olarak üretilir ve pazarlanır. Verniğin 

uygulamaya hazırlanmasında bu üç elemanın belirli bir sıraya göre bileşime katılması 

gerekir. Bileşimlerin katılıma oranı mevsim şartları da dikkate alınarak firma önerilerine 

göre yapılmalıdır. Örneğin bir firma sertleştirici karışım oranını %10, diğeri %2–3 olarak 

önerebilir. Sertleştiricinin fazla katılması katman olumsuzluklarına neden olacağı için bu 

duruma çok dikkat edilmelidir. Ürünün üzerindeki lejant bilgisi mutlaka okunmalıdır.  

 

Polyester vernikte sertleştirici olarak kullanılan organik peroksitlerin renk soldurucu 

özelliği vardır. Bu sebeple bir örnek parçada renklendirme ve vernikleme denemesi 

yapılmalıdır. 

 

5.5. Polyester Tiner 
 

Yüksek çözme gücüne sahip polyester reçine esaslı solvent kombinasyonudur. Sanayi 

ve mobilya sektöründe polyester reçine esaslı boya ve verniklerin inceltilmesi ve uygulama 

aletlerinin temizliğinde kullanılır. 

 

5.6. Uygulama Metotları 
 

Polyester vernik ağaç malzeme yüzeylerine değişik teknik ve yöntemlere göre sürülür. 

Sürme araçları da uygulama yöntemine göre değişir. Dökme yönteminde sadece vernik 

hazırlama kapları ve ağaç spatula yeterli iken püskürtme yönteminde iki çeşit püskürtme 

tabancası kullanılır. Bunlarda tek sıvı kanallı olanı diğer verniklerde de kullanılan geleneksel 

püskürtme tabancasıdır. Ancak polyester vernik iri moleküllü olduğu için püskürtme başlığı 

farklı olup tabanca uç açıklığı 2–2,5 mm olacak şekilde ayarlanır. 

 

Diğer püskürtme tabancası çift kanallı olup polyester vernik için özel üretilmiştir. Çift 

sıvı kanallı püskürtme tabancasında püskürtme başlıklarının birisinden 1.komponent ile 

hızlandırıcı karışımı, diğerinden 1.komponent ile sertleştirici karışımı veya sadece 

sertleştirici püskürtülür. Sıvı çıkış miktarları ayrı ayrı ayarlanabilmektedir. Püskürtme 

uygulamasında hava basıncı 2–2,5 bar olmalıdır. 
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Mobilya fabrikaları ve sürekli üretim yapan işletmelerde polyester vernik uygulaması 

için çift döküm başlıklı lak dökme (perde) makineleri kullanılır. 

 

Resim 5.3: Lak dökme makinası 

Vernik sıvısı ile sertleştiricisi karıştırıldığı anda tepkime başlamaktadır. Özel bir 

durum belirtilmemişse oda sıcaklığında 10 bölüm vernik 1 bölüm sertleştirici ile karıştırılır. 

Yüksek sıcaklıkta ise sertleştirici azaltılır. Örneğin 30 ºC’lik sıcak bir atölyede kullanılacak 

polyester vernikte, sertleştirici oranı 1/20’ye indirilmektedir. Elemanların karışım oranında 

vernik fabrikasının önerisine uyulmalıdır. Karıştırma işleminden sonraki 10–30 dakikalık 

süre içinde vernik kullanılmalıdır. Sürenin kısalığı polyester vernik için ileri sürülen 

sakıncaların en önemlisidir. 

 

Polyester vernik sürülecek ağaç malzemenin nemi %12’yi geçmemelidir. Polyester 

verniğin elemanlarının hiç birisi ağaç malzemenin nemiyle uyum kuramamakta ve polyester 

vernik katmanının altında nem yoğunlaşarak bir su katmanı oluşturmaktadır. Ağaç malzeme 

ile polyester vernik katmanı arasındaki nem, sertleşen polyester katmanından buharlaşarak 

ayrılamamaktadır. Bu nedenle de vernik filmi ağaç malzemeye tam bağlanamamaktadır. 

Sıvılarda eriyen renklendirme maddeleriyle boyanan yüzeyler iyice kurutulmadan polyester 

vernik sürülmemelidir. 

 

Polyester verniklerle işlem görecek ağaç malzeme kesinlikle yağlanmamalıdır. Yağ 

verniğin tepkimesini engelleyerek bazen de hiç kurumamasına neden olmaktadır. Polyester 

verniğin yaklaşık % 95 ile % 100’lük bölümü katman hâline gelmektedir. Bu vernikle 

çalışırken ayrı bir püskürtme kabini ve tabancası kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Katman yapma oranı yüksek olan polyester verniğin, püskürtme odalarının duvarlarını çabuk 

kirletmesi, temizliğe verilen önemi artırmaktadır. Polyester vernik sikatiflerle (ftalik 

anhidritler) karıştırılırsa patlama tehlikesi bulunmaktadır. 

 

Polyester vernik geri dönüşümsüz katmanları oluşturduğu için sürme araçlarındaki 

artıkların sertleştikten sonra temizlenmesi imkânsız hâle geldiğinden işlem bittikten sonra 

hazırlama kapları ve sürme araçları selülozik tiner veya polyester tiner ile temizlenmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Ahşap yüzeylere üç kompanentli polyester dolgu uygulayınız. 

  

Kullanılan araç ve gereçler: Boya atölyesi, üç kompanentli polyester dolgu verniği, 

sertleştiricisi ve hızlandırıcısı, renklendirici, ahşap (masif / kaplama) panel, polyester tiner), 

boya tabancası, zımpara (ince) 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıştırınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Önceden sadece koruyucu uygulanmış 

fakat renklendirilmemiş paneli ince 

zımparalayınız.

 

 Zımpara numaraları büyüdükçe zımpara 

kalınlığı artar bunu göz önünde 

bulundurarak uygun zımpara seçimi 

yapınız. 

 Tozunu almak, gerekirse üzerine hava 

tutunuz. 
 Malzeme üzerinde toz bırakmayınız. 

 Tabancanın ayarlamasını yapınız. 

 

 Uygun meme çapı ve basıncı 

ayarlayınız. 

 Dolgu üzerine önce hızlandırıcı (50/1) 

ilave edip ve karıştırınız. 

 

 Karışımın homojen olmasına özen 

gösteriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Karışımdan bir defada kullanılacak 

miktar kadar ayırınız. 

 Karışımın ömrü kısa olacağından uygun 

miktarı ayarlayarak kullanınız. 

 Üzerine sertleştiricisini (50/1) oranında 

ilave edip hızla karıştırınız. 

 

 Sertleştirici ilavesinden sonra uygulama 

için çabuk olunuz. 

 Gerekirse % 10 oranında tiner koyunuz.  Uygun viskoziteyi yakalarsanız tiner 

ilave etmeyebilirsiniz. 

 Çabuk olarak yaş üstü yaş iki çapraz kat 

şeklinde yapınız.  

 

 Köşeler ve kıvrımlı yüzeylere dikkat 

ediniz. 

 Gerekirse 15 dakika sonra tekrar 

uygulayınız. 

 

 Köşeler ve kıvrımlı yüzeylere dikkat 

ediniz. 

 Gerekli kuruma süresini veriniz. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanınız. 
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 Boya tabancasını temizleyiniz. 

 

 Polyester tiner kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemelerin temizliğini 

yaparak teslim ediniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye ekipmanlarını çalıştırdınız mı?   

2. Önceden sadece koruyucu uygulanmış fakat renklendirilmemiş 

paneli ince zımparaladınız mı? 
  

3. Tozunu almak, gerekirse üzerine hava tuttunuz mu?   

4. Tabancanın ayarlamasını yaptınız mı?   

5. Dolgu üzerine önce hızlandırıcı (50/1) ilave etmek ve 

karıştırdınız mı? 
  

6. Karışımdan bir defada kullanılacak miktar kadar ayırdınız mı?   

7. Üzerine sertleştiricisini (50/1) oranında ilave edip hızla 

karıştırdınız mı? 
  

8. Gerekirse % 10 oranında tiner koydunuz mu?   

9. Çabuk alarak yaş üstü yaş iki çapraz kat şeklinde yaptınız mı?   

10. Gerekirse 15 dakika sonra tekrar uyguladınız mı?   

11. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi?   

12. Boya tabancasını temizlediniz mi?   

13. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

14. Raporunuzu yazdınız mı?   
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. 3K dolgu verniklerinde sertleştiricinin reaksiyon süresi uzun zaman aldığından 

sertleştiricinin parçalanarak hızlanmasını sağlayan ................. kullanılır. 

2. Polyester vernikle işlem görmüş ahşap materyal üzerine sıcak bir cisim 

bırakıldığında yüzey ............ . 

3. Polyester dolgu verniği uygulaması ............... yapıda olduğundan sigara ateşi 

gibi etmenlere en fazla dayanıklılığı verir. 

4. Polyester sertleştiricisi olarak organik ............ler kullanılır. 

5. Polyester vernik uygulaması yapılacak yüzeyde bulunabilecek ............ tabakası 

kuruma tepkimesini engeller. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

6. (…..)Polyester vernik uygulaması normal vernik tabancası ile yapılabilir. 

7. (…..)Polyester verniği inceltmek için yüksek çözme gücüne sahip polyester 

reçine esaslı polyester tiner kullanılır. 

8. (…..)Polyester vernik uygulaması düşük sıcaklıklarda yapılacak ise oda 

sıcaklığında kullanılandan daha az hızlandırıcı kullanılmalıdır. 

9. (…..)Sertleştirici göze bulaşırsa borlu ise yıkamak gereklidir. 

10. (…..)Polyester dolgu verniği uygulamasında özel bir durum belirtilmemiş ise 2 

br verniğe 1 br sertleştirici eklenir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

11. Polyester vernik uygulamasında atılan verniğin ne kadarlık bir kısmı yüzeyde 

katman hâline gelir? 

A) % 70-75 

B) % 80-85 

C) % 90-95 

D) % 95-100 

 

12. Polyester vernik aşağıdaki kimyasallardan hangisi ile karıştırılır ise patlama 

tehlikesi yaratır? 

A) Organik peroksit 

B) Ftalik anhidrit 

C) Kobalt bileşikleri 

D) Su 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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13. Polyester vernik uygulaması için özel olarak kullanılan püskürtme tabancası 

hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Alttan Hazneli Püskürtme Tabancası 

B) Alttan Hazneli Püskürtme Tabancası 

C) Havasız Püskürtme Tabancası 

D) Çift Kanallı Püskürtme Tabancası 
 

14. Polyester vernik uygulaması yapılacak ahşap yüzey yağlanır ise nasıl bir sorun 

ortaya çıkar? 

A) Kuruma süresi kısalır. 

B) Kuruma süresi uzar. 

C) Kuruma süresi değişmez. 

D) Renk değişimi gözlenir. 
 

15. Polyester vernik uygulaması yapılacak ahşap malzemenin nemi en çok % kaç 

olabilir? 

E) % 12 

F) % 22 

G) % 32 

H) % 42 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında ahşap (masif) yüzeye akrilik dolguyu kuralına uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 2K akrilik vernikler ve özelliklerini araştırınız? 

 UV kurumalı vernik sitemlerini araştırınız? 

 Su bazlı vernik kullanmanın faydalarını araştırınız? 

 

6. AKRİLİK DOLGU VERNİKLER 
 

Akrilik dolgu vernikleri 1 kompanentli (1K) ve 2 kompanentli (2K) akrilik dolgu 

vernikleri olmak üzere 2’ye ayrılır. 

 

6.1. Çeşitleri (1K Akrilik, 2K Akrilik) 
 

1 kompanentli akrilik esaslı dolgu vernikleri öğrenme faaliyeti 1’de anlatılan dolgu 

macunu ile aynı özelliklere sahiptir. Hava kurumalı sistemler olduklarından 2.kompanente 

ihtiyaç duymaz. 2 kompanentli akrilik dolgu vernikleri ise uygulandıkları yüzeyde hızla 

kurumaları istendiğinden 2.kompanent olarak sertleştirici kullanılan verniklerdir. 

 

Uygulama yüzeyindeki 2 kompanentli dolgu verniği ile kapanmayacak ölçüdeki çukur 

ve çatlaklar 1K akrilik dolgu verniği (macunu) ile doldurulur ardından 2K akrilik dolgu 

verniği ile uygulama yapılır. 

 

Resim 6.1:Akrilik tiner 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 39 

6.2. İncelticileri 
 

Akrilik dolgu vernikleri akrilik tiner veya poliüretan tiner kullanılarak inceltilir. 2K 

akrilik dolgu verniği inceltilecek ise verniğin ait olduğu firmaya göre farklı uygulamalar 

mevcuttur. Ancak genel olarak iki tür inceltme yapılır. Bazı firmaların ürünlerinde ağırlıkça 

%10 sertleştirici ilavesinden sonra % 5-10 inceltici eklenirken, bazı firma ürünlerinde ise 

ağırlığınca iki birim vernik içerisine bir birim sertleştiricisi karıştırılır. Sonra bu karışıma % 

5–10 oranında tiner ilave edilir. 

 

6.3. Özellikleri 
 

Dış koşullara özellikle ısı farklılıklarına ve güneş ışığına oldukça dayanıklıdır. Uzun 

süre ağacın görüntüsünü ve doğal rengini bozmaz. 

 

Kapalı ambalajlarda, güneş ışığından uzak, ısı ve ateşten korunarak depolanmalıdır. 

Depolama süresi orijinal ambalajında 1 yıldır. 2K akrilik dolgu verniklerinin sertleştirici ise 

aynı şartlarda 3 ay stoklanabilir. 

 

6.4. Uygulama Metotları 
 

1K akrilik dolgu vernikleri daha yoğun olduklarından spatula ile uygulanır. 2K akrilik 

dolgu verniği için en uygun uygulama yöntemi ise havalı veya havasız püskürtme 

yöntemidir. 

 

6.5. Kullanım Alanları  
 

2K akrilik dolgu vernikleri mobilya ve ağaç sanayisinde her türlü masif ve ahşap 

kaplama yüzeylerde kullanılır. 1K akrilik dolgu verniği (macun) ise her türlü cephe 

yüzeyinde kullanılırken ahşapta ise çoğunlukla MDF ve masif yüzeyde kullanılır. 

 

6.6. Diğer Dolgu Vernikleri 
 

Dolgu vernikleri genel olarak üretilen reçinenin adı ile ilave olarak ta sertleştirici ya 

da hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına göre adlandırılır. Bu dolgu vernikleri haricinde de 

dolgu vernikleri mevcuttur. 

 

6.6.1. Çeşitleri 
 

Dolgu vernikleri incelticileri genelde solventler olup doğaya ve insan sağlığına zararlı 

ürünlerdir. Bundan dolayı da Avrupa Birliğinde kullanımlarına kısıtlama getirilmeye 

başlanmıştır. Ayrıca dolgu verniklerinin kuruma süreleri fabrikasyon ürünlerde bant 

sistemlerinde sorunlara yol açmaktadır. 

 

Bundan dolayı su bazlı akripol reçine esaslı dolgu vernikleri ile UV kurumalı 

poliakrilik reçine esaslı dolgu verniği çeşitleri de kullanılmaya başlanmıştır. 
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6.6.2. Özellikleri 

 
Su bazlı akripol reçine esaslı dolgu vernikleri su, ışık, mantar ve mikroorganizma 

etkilerine, ateşe, % 25'lik, sülfürik asit, % 36 hidroklorik asit, % 47'lik sodyum hidroksit, 

%80'lik laktik asit çözeltilerine ve tuzlu suya dayanıklıdır. Ayrıca, akripol reçine, antistatik 

(yüzeyin toz-kir tutmaması) özellikte, -40 ºC ile +60 ºC arası sıcaklıklardaki termal şoklara 

dayanıklı olup UV ışınları emme yeteneğine sahiptir. Aynı zamanda dikey yüzeylerde 

kullanıldığında 10 yıl kullanım ömrü olup antigrafiti (Grafiti yazı gibi uygulamaları 

tutmayan ya da kolay silinebilen) özelliktedir ve gıda ambalajlarında kullanıldığında bile 

toksik etkisi yoktur. 

 

 

Resim 6.2:Su bazlı vernik 

UV kurumalı poliakrilik reçine esaslı, ultraviyole ile kuruyan sistemlerdir. Dolgu 

verniği olarak çok kaliteli, fiziksel ve kimyasal dayanımlara sahip sistemlerdir. Ancak bu 

amaç için özel donanım gerektiren ve seri üretim yapan mobilya fabrikaları için geliştirilmiş 

sistemlerdir. UV dolgu verniği uygulanan yüzeyler, 5-20 m/dk bant hızıyla çalışan UV 

hatlarında 2x80 Watt gücündeki lambalardan geçirilerek 1–3 saniyede kurutulur. UV 

sitemler % 100 katı içerirler. Bu yüzden uygulanan verniğin % 100’ü yüzeyde kalır, kayıp 

olmaz. 

 

6.6.3. Uygulama Metotları 
 

Su çözücülü vernikler basit ve ucuz işlerde cila bezi, fırça, rulo, sünger vb. ile elle 

uygulanabilir. Katman kalitesi ve üretim hızı yüksek işlerde püskürtme tabancası, silindirli 

vernik sürme makinesi, lak dökme makinesi kullanılmaktadır. Uygulamanın yapıldığı 

ortamdaki havanın sıcaklığı ve nemi önemli olup sınırlar 20 ºC ve % 70 bağıl nemdir. Su 

çözücülü verniklerin kuruma süreleri de solvent kullanılanlar gibi kısa olduğu için katman 

kalitesi uygulama ve kurutma ortamındaki tozdan olumsuz etkilenir. Bu yüzden su çözücülü 

boya ve vernikler tozsuz ortamlarda uygulanmalıdır. Diğer taraftan kurutma ortamında 

sürekli olarak havaya karışan su buharı bir süre sonra havayı doygun hâle getirir. Bağıl nemi 

artan ortamda kurutulmak istenen verniğin kuruma süresi uzar. Bu yüzden sürme ve kurutma 

ortamının iyi havalandırılarak nem ile doygun hâle gelmiş havanın taze hava ile yer 

değiştirmesi sağlanmalıdır. Taze havanın ortamının ısıtıldıktan sonra verilmesi kurutma 

süresini kısaltır. 
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UV kurumalı sistemlerde ise, uygulama öncesi ahşap yüzeylerin kuru, tozsuz ve 

tamamen temizlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Masif parke, sunta, MDF parçalar düz ve 

kalibre edilmiş olmalıdır. Genellikle ambalajda uygulamaya hazır hâlde olan UV vernikler, 

silindir makinesine boşaltılarak veya pompa ile verilerek istenen yüzeye bağlı olarak miktar 

belirlenerek uygulanmalıdır. İlk kat olarak su bazlı astar, renk ve desen görünümü verilmek 

istenirse renkli vernik uygulanarak yüzey son kat vernik uygulamasına hazır hâle getirilmeli, 

daha sonra UV vernik uygulanarak işlem tamamlanmalıdır. UV sistem uygulanmış kaplamalı 

sunta veya MDF ile kaplama panel mobilya yüzeylerde tamir veya düzeltme yapılması 

gerektiği durumlarda, 220–320 numaralı zımparalarla zımpara yapıldıktan sonra poliüretan 

vernik sistemi ile rötuş işlemi yapılmalıdır. 

 

Resim 6.3: UV kurutma lambaları 

6.6.4. Kullanım Alanları 
 

Ülkemizde kullanılmakta olan su çözücülü verniklerle yapılan araştırmalarda sertlik 

değerlerinin fazla olmadığı ve dolayısı ile bu vernik katmanlarının darbe, çizilme ve aşınma 

dirençlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Hava koşullarına açık çam türü doğrama ve 

eşyalarda kullanılır. Fırınlanmış kerestelerde kullanılması önerilir. 

 

UV kurumalı dolgu vernikleri ise çizilme ve aşınma direncinin mükemmel olması 

istenen parke yüzeylerde, kaplama, panel, mobilya yüzeylerde kullanılmaktadır. Masif parke, 

sunta ve MDF ahşap yüzeylere uygulanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ahşap (masif) yüzeye akrilik dolgu yapınız. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler: Akrilik dolgu verniği, masif,  üniversal tiner, karıştırma 

kabı, boya tabancası zımpara (180-220-400) 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıştırınız. 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Masif yüzeyi (150 nu.lı) zımparalayınız. 

 

 Zımparalama sırasında toz maskesi 

kullanınız. 

 Tozunu temiz bezle alınız. 

 

 Malzeme üzerinde toz kalmadığından 

emin olunuz. 

 Boya tabancasının meme çapını ve 

basıncını ayarlayınız. 

 

 Uygun meme çapı ve basıncı seçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Akrilik dolgu verniğini ürün lejant 

bilgisine göre hazırlama ve inceltiniz. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanınız. 

 Boya tabancasının haznesine 

doldurunuz. 

 

 Aktarma sırasında boya süzgeci 

kullanınız. 

 İki kez çapraz kat olarak uygulayınız. 

 

 Uygun kat sayısını geçmeyiniz. 

 Gerekli kuruma süresini veriniz. 

 

 Kullandığınız ürünün piktogramlarından 

faydalanınız. 

 Önce 180 sonra 400 nu.lı zımpara ile 

zımparalayınız. 

 

 Zımparalama işleminin her tarafta eşit 

olmasına özen gösteriniz. 



 

 44 

 Tozunu almaya ve son kata hazırlamış 

olmalı. 

 

 Malzemeyi tozdan arındırınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Atölye ekipmanlarını çalıştırdınız mı?   

2. Masif yüzeyi (150 nu.lı) zımparaladınız mı?   

3. Tozunu temiz bezle aldınız mı? 
  

4. Boya tabancasının meme çapını ve basıncını ayarladınız mı? 
  

5. Akrilik dolgu verniğini ürün lejant bilgisine göre hazırlama ve 

incelttiniz mi? 

  

6. Boya tabancasının haznesine doldurdunuz mu? 
  

7. İki kez çapraz kat olarak uyguladınız mı? 
  

8. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi? 
  

9. Önce 180 sonra 400 nu.lı zımpara ile zımparaladınız mı? 
  

10. Tozunu almak ve son kata hazırlamış oldunuz mu?   

11. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

12. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

1. 2K akrilik verniklerde 2.kompanent olarak ........... kullanılır. 

2. Akrilik vernikler .......... akrilik vernik ve ............. akrilik vernik olarak 2'ye 

ayrılır. 

3. 2K akrilik dolgu verniği ile kapatılamayacak ölçüde derin çukur ve çatlaklar 

.......... vernik ile doldurulduktan sonra 2K akrilik dolgu verniği uygulanır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

4. (….)Akrilik dolgu vernikleri sadece polyester tiner ile inceltilir. 

5. (….)1K akrilik dolgu verniği yoğun olduğundan spatula ile uygulanır. 

6. (….)Akrilik dolgu verniği inceltilmeye gerek duyulmayan vernik çeşididir. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

7. Akrilik dolgu verniğine ağırlıkça %10 sertleştirici eklendikten sonra ne kadar 

tiner eklenir? 

A) 25-20 

B) % 20-15 

C) % 15-10 

D) % 10-5 
 

8. Üzerinde serbest hidroksil bulunan alkid reçinesi esaslı dolgu verniklerinde 

kullanılacak sertleştirici türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) İzosiyanat 

B) Akrilik kopolimer 

C) Poliakrilik 

D) Peroksit  
 

9. Su, ışık, mantar, mikroorganizma ve çeşitli asit ve bazlara dayanıklı su bazlı 

dolgu verniği hangi reçine esaslıdır? 

A) Polyester 

B) Poliakrilik 

C) Akripol 

D) Poliüretan 
 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

1. Akrilik macun uygulaması boyalı yüzeye uygulanacak ise ............... ilavesi 

yapılmaz. 

2. Dolgu verniği uygulamasında kuruma süresini uzatan katkı maddesine 

..................... denir. 

3. Dolgu verniği uygulanmasından sonra yapılan zımparalama işleminden sonra 

ince bir kat olarak ………................ uygulanır. 

4. Akrilik sitem dolgu verniklerinde sertleştirici olarak ............... kullanılır. 

5. Akrilik dolgu verniği ..................... yapıda ve dönüşümsüz bir katman 

oluşturur. 

6. Polyester dolgu verniklerinde vernik, hızlandırıcı ve sertleştirici karıştırıldıktan 

sonra uygulama süresi ...............dakikadır. 

7. Polyester vernik atıkları selülozik tiner veya ............. tiner ile temizlenmelidir. 

 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

8. (….)Akrilik macun yüzeye 3 mm meme uçlu üstten hazneli tabanca ile 

uygulanır. 

9. (….)Selülozik tinerin inceltmede kullanıldığı ürünlerde yağ bırakır ve bu 

nedenle kurumanın gecikmesine yol açar. 

10. (….)Dolgu verniği uygulaması çapraz yönlerde 2-4 kat yapılmalıdır. 

11. (….)AC sistem dolgu verniklerinde üre, fenol ve melamin formaldehit reçinesi 

kullanılır. 

12. (….)Poliüretan dolgu verniği uygulaması her türlü nem ve sıcaklıkta 

yapılabilir. 

13. (….)Çift kanallı polyester vernik püskürtme tabancasında kanallardan birinden 

vernik ve hızlandırıcı diğerinden ise vernik ve sertleştirici yada sadece 

sertleştirici püskürtülür. 

14. (….)Polyester dolgu verniği kompanentlenmeden önce ayrı bir kapta 

hızlandırıcı ve sertleştirici karıştırılır. 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

15. Akrilik macun uygulaması çok su çeken yüzeylere uygulanmadan önce yüzey 

neme iyice doyurulur ondan sonra uygulama yapılır bunun sebebi hangi 

seçenekte doğru verilmiştir. 

A) Yırtılma olabileceğinden. 

B) Aderans sağlanamadığından dökülme olacağından. 

C) Gaz çıkışı olacağından. 

D) İyi bir yalıtım sağlamayacağından. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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16. Plastik macun uygulaması aşağıdaki hava durumlarından hangisinde 

uygulanabilir? 
(Yüksek sıcaklık>+5 

o
C, Düşük sıcaklık < +5 

 o
C) 

A) Yüksek nem ve yüksek sıcaklık. 

B) Düşük nem ve yüksek sıcaklık. 

C) Düşük nem ve düşük sıcaklık. 

D) Yüksek nem ve Düşük sıcaklık 

 

17. Rutubetli ortamda dolgu verniği atılmak istenirse kullanılması gereken katkı 

maddesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Selülozik tiner 

B) Retarder 

C) Akrilik tiner 

D) Uygulama yapılmaz. 

 

18. Çam ağacından yapılan bir ahşap eşya 2K dolgu verniği kullanılarak dolgu 

işlemine tabi tutulduğunda bazı lekelenmeler görülmektedir. Bu renk değişimi 

hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Beyaz lekeler 

B) Pembe lekeler 

C) Sarı lekeler 

D) Kahverengi lekeler 

 

19. Polyester sistemde hızlandırıcı olarak kullanılan kompleks bileşik hangisidir? 

A) Gümüş kompleks bileşikleri 

B) Kobalt kompleks bileşikleri 

C) Demir kompleks bileşikleri 

D) Mangan kompleks bileşikleri 

 

20. Polyester vernik uygulaması aşağıdaki ağaç türlerinden hangisinde 

uygulanamaz? 

A) Gül ağacı 

B) Meşe ağacı 

C) Zeytin ağacı 

D) Çam ağacı 

 

21. Özellikle fabrikasyon işlerde kullanılan ve poliakrilik reçine esaslı dolgu 

verniklerinde kuruma türü hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) UV Kurumalı  

B) Hava Kurumalı   

C) İzosiyanat sertleştiricili  

D) Kobalt Sertleştiricili 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Dış 

2 Akrilik Macun 

3 Pürüzsüz 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 B 

8 A 

9 B 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 İç 

2 Polivinil Asetat  

3 Dış 

4 +5
o
C 

5 Yanlış  

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Tek 

2 Üç 

3 Selülozik 

4 Masif 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 C 

11 D 

12 C 

13 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 2K 

2 Formaldehit 

3 Nemli 

4 Selülozik 

5 Kırılgan 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 D 

12 A 

13 C 

14 B 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Hızlandırıcı 

2 Beyazlaşır 

3 Termoset 

4 Peroksit 

5 Yağ 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

11 D 

12 B 

13 D 

14 B 

15 A 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sertleştirici 

2 1K, 2K 

3 1K Akrilik 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 D 

8 A 

9 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Çimento 

2 Retarder 

3 Dolgu verniği 

4 İzosiyanat 

5 Termoset 

7 10-30 

8 Polyester 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 B 

16 B 

17 B 

18 D 

19 B 

20 C 

21 A 
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