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ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm Parlak

Renk Çeşitleri Ral 9006 - 9007

Katı Madde % 30 ± 5 (renge bağlı olarak)

Teorik Kaplama 
Alanı

18 - 20 m²/litre ( Tek kat uygulama )

Uçucu Organik 
Madde

625 gr/lt

Parlaklık Parlak ( > 90 gloss 60° )

Yoğunluk 1.15 ± 0.05 gr/ml  (renge bağlı olarak)
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Yapışma TS EN ISO 2409’e göre GT0:

Sertlik Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C:

Nem Direnci Min. %98 bağıl nemde, 40°C’de 120 saat.:

Tatbikat ve Isı 
Limitleri

+5 / +35 °C:

Ambalaj 
Viskozitesi

15 - 30 sn / ( 23 ± 2 °C DIN CUP4 ):

Uygulama 
Viskozitesi

16 - 22 sn / (20 °C DIN CUP4 ):

:

Ürün Tanımı Alkid bağlayıcı esaslı, fiziksel ve kimyasal dayanımı yüksek, elastikiyeti, parlaklığı 
bakımından üstün özelliklere sahip, sertlik ve çizilme direnci yüksek  parlak metalik 
görünümlü son kat boyadır. İç ve dış mekanların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde, 
kara ve deniz araçlarının su üstü kısımlarında kullanılır. Sararmaya karşı direnci 
yüksektir. Parlak, örtücü, kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve yapışan boyadır. 

:



Uygulama Alanı Demir yüzeylerde, kapı, pencere, ahşap sistemlerinde son kat boya olarak kullanılır. 
Renk kalıcılığı ve atmosfer şartlarına  dayanımı iyidir.

Seri Kodu MS149

Yüzey Hazırlığı 
veUygulama 
Şekli

İyi bir yapışma elde etmek için yüzeyin tamamen temizlenmesi, yağ ve pas gibi 
kirlerden uygun temizlik malzemeleri ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyler için korozyon 
ve pas önleyici antipas, yeni işlem görmemiş ahşap yüzeyler için ahşap koruyucu ile 
doyurulmalıdır. İyi uygulanmış sentetik  astar üzerine son kat boya uygulanmalıdır. 
Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, %10-15 VW860  sente-
tik tiner ile uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama sistemleri ile iki 
kat uygulama yapılmalıdır. İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. İnce-
ltilmiş boya sıcaklığının 15°C altında olmamalıdır. Boyanın çabuk kurumasını önlemek 
için, doğrudan güneş altında uygulamadan kaçınılmalıdır

:

:

:

İnceltme / 
Karışım Oranı

SENTETİK TİNER ile % 10 - 15 oranında inceltilebilir.:

Boyanabilen  
Alan

Yaklaşık pistole ile uygulamada 1 kg ile 18 - 20 m².(30 mikron kuru film kalınlığında) 
alan boyanabilir. Uygulama miktarları renge göre değişkenlik gösterebilir.

:

Kuruma Süresi: 23°C’de ve %50 bağıl nem oranında toz tutmama kurumasını 30 dakikada, dokunma kuru-
masını 2-3 saatte, sert kurumasını 12-24 saatte tamamlar. Tam kurumasını en az 5-7 günde 
tamamlar.

:

Ambalaj 15 kg’ lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.:

Uygulama 
Aparatları

Boya tabancası, pistole ve fırça.:
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Depolama Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal 
durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. 
Dondan koruyunuz.

:



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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