
Tavan Boyası

Uygulama Şekli Makboy Tavan Boyası uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan 
arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse su 
ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %30 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak 
uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat beklen-
melidir.

:

Ürün Tanımı Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.:

Uygulama Alanı Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki 
uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

:

Özellikleri Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma 
özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.

:

Boyanabilen  
Alan

2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5 m2 alan boyanabilir.:

Ambalaj 20 Kg ’lık ambalaj halinde sunulur:

Aparatlar Fırça, rulo, boya tabancası:

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm Mat

Renk Çeşitleri Beyaz Standart

Tane Büyüklüğü İnce

Teorik Kaplama 
Alanı

6,5 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:



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.

:

Tavan Boyası

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)

:

:


