
İç Cephe Plastik Boyalar

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm Yarı Mat

Renk Çeşitleri Ral Renkleri

Tane Büyüklüğü İnce

Teorik Kaplama 
Alanı

7 m²/L sarfiyatta

:

:

:

:

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:

Ürün Tanımı Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat silinebilir, dekoratif, iç cephe son kat boyadır.:

Uygulama Alanı Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.:

Özellikleri Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan ketçap, kurşun-
kalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. Uygulandığı yüzeylerin 
nefes almasına izin veren, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek 
örtücülüğe sahiptir.

:



Uygulama Şekli Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek, fırça 
veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde 
tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi 
önerilir.

:

Eski Boyalı 
Yüzeyler İçin

Yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli 
görülen yerlerde macun veya toz macunlar ile yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan 
sonra tüm yüzeye Makboy Plastik Astar Boya uygulanır. Renk değişimi yapılmak 
istenilen yüzeylerde Dinamik uygulaması öncesinde Makboy Geçiş Astarı tek kat 
halinde uygulanabilir.

:

Yeni Yüzey İçin Hazır veya toz macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Makboy Plastik Astar Boya 
uygulanır. “ Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”

:

Eski sentetik 
boyalı yüzey

Yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Makboy 
Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.

:

Boyanabilen  
Alan

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m2, 1 kg ile 10-13 m2 alan boyanır.:

Ambalaj 20 Kg ’lık ambalaj halinde sunulur:

Aparatlar Fırça, rulo, boya tabancası:
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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.

:
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Tehlike 
Uyarıları

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.

Güvenlik 
Tavsiyeleri

S2 ;                  Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

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

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

S29 ;                Kanalizasyona boşaltmayın.

S46 ;                 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

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)

:

:


