
Solventsiz Epoksi Zemin Boya

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm Parlak

Renk Çeşitleri Ral Renkleri

:

:
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:

Uygulama Alanı Kimya ve ilaç sanayii, gıda ve meşrubat sanayii, otomotiv sanayii ve uçak bakım 
hangarları, üretim ambalajlama ve depolama alanları, sulu imalat alanları, endüstriyel 
mutfaklar vb.
Astar arakat ve son kattan oluşan kaplama yaklaşık 2,5 - 3 mm kalınlık oluşturur. İlave 
kat kaplama yapılacak olursa yaklaşık 4 mm kalınlık elde edilir. Sarfiyat yapılacak 
zeminin kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Özellikler Kimyasal ve mekanik aşınmaya karşı dayanıklıdır. Uygulanması kolaydır. Kaymaz 
yüzeylidir. Zemine yapışma mukavemeti, mekanik ve kimyasal dayanımı çok yüksektir, 
solventsizdir.

:

:

Ambalaj 21 kg’ lık kova ambalajlar içerisinde boya ve sertleştirici ( 18 + 3 ) takım halinde.:

Ürün Tanımı 2-3 komponentli hijyenik, temizlenmesi ve bakımı kolay, tozumayan portakal kabuğu 
desenli, kaymaz, renkli epoksi esaslı multilayer zemin kaplama sistemidir.

:

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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