BORDUR BOYASI
Modifiye alkid esaslı, yapışma gücü yüksek,
çabuk kuruyan, mat görünümlü boyadır.

ÖZELLİKLER

l Yapışma

KULLANIM
ALANLARI

Refüj ve yol kenarlarında, bordür taşlarında işaretleme amacıyla kullanılır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulama

UYGULAMA
TALİMATI

l BORDUR

TEKNİK
ÖZELLİKLER

gücü yüksektir.
l Yüzeye uygulandığında hızlı kuruma sağlar.
l Mat görünümlüdür.
l Modifiye alkid yapısından dolayı kullanıldığı yüzeyde uzun süre kalıcı film oluşturur.
l Bordür boyası; beyaz, sarı ve isteğe göre değişik renklerde de üretilebilir.

yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir yağ, kabarmış boyalar ve tozlar
temizlenmelidir.
l Yüzey kesinlikle ıslak ve nemli olmamalıdır.
BOYASI, % 5-10 oranında Bordür Boyası Tineri ile inceltilebilir.
sonra ürün pistole, rulo veya fırça ile uygulanmalıdır.
l 2 kat olarak uygulama yapılmalıdır. Katlar arası en az 15-20 dakika beklenmelidir.
l Uygulama sırasında ortam yüzey sıcaklığı +5 ˚C’nin üzerinde olmalıdır.
l Daha

YOĞUNLUK (g/cm3)

1,78±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

100-110

PARLAMA NOKTASI (°C)

21

KATI MADDE % wt

82±2

VOC (g/lt)
(EU Directive 2004/42/EC)
Teorik olarak hesaplanmıştır

270

İNCELTME

% 5-10 Endüstriyel Tiner

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
*düzgünlüğü,
emiciliği ve uygulama
tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama
içindir.
Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve
**
kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak,
+5˚C ile +35˚C arasındaki saklama koşullarına
göredir.

Beyaz-Sarı

RENK
TEORİK TÜKETİM * (Kg/m )
2

(300 micron kuru film
kalınlığında, Tek katta)

ZARARLILIK
İFADELERİ

0,35 – 0,50

KURUMA SÜRESİ (20°C ‘de)

Dokunma kuruması: 10-15 dakika,
Toz tutmama: 30 dakika,
Tam kuruma: 3–7 saat arasındadır.

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

20 Kg

Kolay alevlenir sıvı ve buhar
Cilt tahrişine yol açar
l H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
l H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
l H225
l H315

BORDUR BOYASI
Modifiye alkid esaslı, yapışma gücü yüksek,
çabuk kuruyan, mat görünümlü boyadır.

UYARILAR
ÖNLEMLER

210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
Buharlarını solumayın.
l P280 Göz koruyucu donanım, yüz koruyucu donanım, koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.
l P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
l P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
l P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
l P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
l EUH208 Metil etil ketoksim(96-29-7) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.
lP

l P260

