
Self Leveling Epoksi Zemin Boya

Uygulama Alanı Self Leveling Epoksi Kaplama kullanılacağı yere göre 2,5 mm den 6 mm kalınlığa kadar 
uygulanabilir. Kaplamaya istendiği taktirde grenli doku, logo çalışması v.b gibi görsellik 
çalışmaları uygulanabilir.

:

Ürün Tanımı Sistem kendinden yayılan bir özelliğe sahip olması , camsı görünümü ve mukavemeti-
nin çok yüksek olması nedeniyle her türlü iç mekanda kullanılabilir. 

:

Yüzey Hazırlığı 
ve Uygulama

Uygulama yapılacak tüm yüzey kir, toz, yağ ve oynar parçalardan arındırılmak üzere 
satıha uygun mekanik veya kimyasal örselenmeye maruz bırakılır. Çatlak, kırık veya 
çökük noktalar için epoksi tamirat macunu tesviye edilir. Tüm yüzey satıha uygun 
epoksi astar ile kaplanır. Ortam ve yüzey sıcaklığına bağlı olarak  16 - 20 saat sonra 
son kat epoksi kaplama uygulaması yapılır.

:

Başlıca 
Özellikler

Kolay ve hızlı uygulama,  5 günde trafiğe hazır.

Mükemmel temizlik kolaylığı ve hijyenik ortam.

Beton koruyucu tozumazlık önleyici yapı.

Renkli, pürüzsüz yüzey, son derece estetik görünüm.

Yüksek kimyasal ve basınç dayanımı.

:



Tehlike 
Uyarıları

R10 ;           Kolay Alevlenir.

R20/21/22 ;    Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65;   Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R66;   Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden
  olabilir.

R67;   Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Güvenlik 
Tavsiyeleri

S2 ;                  Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S16 ;                Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.

S26 ;                Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28 ;                Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29 ;                Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39 ;    Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
                          koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 ;                 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

S51 ;                 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S56 ;                 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama 
                          yerlerinde bertaraf edin/ettirin 

S64 ;                 Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. 
                          (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

:
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