DECOFLEX
Akrilik emülsiyon esaslı, elastik, oluşturduğu desen ve
kalınlık ile yüzey hatalarını örten, uzun ömürlü,
parlak bitişli, textürlü dış cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

l Esnek

yapısından dolayı, düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini koruyabilen bir malzemedir.
oluşan çatlaklarda köprü vazifesi görür, binaların oturması sonucu ortaya çıkan
çatlaklardan etkilenmez.
l Uygulandığı yüzeyde dış hava koşullarına karşı tam bir koruma sağlar.
l Alkaliye direnci yüksektir.
l Su buharı geçirgenliği sayesinde su buharının dışarıya atılmasını ve yüzeyin nefes almasını
sağlar.
l Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
l Yüzeyde

KULLANIM
ALANLARI

Her türlü yapının dış cephesinde, kara sıva, brüt beton ve çimento levha gibi yüzeylere,
istenildiğinde iç yüzeylerde de dekoratif amaçlı olarak uygun astarı ile kullanılabilir.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulama

UYGULAMA
TALİMATI

l DECOFLEX

TEKNİK
ÖZELLİKLER

yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten
sonra, yüzey bozuklukları SAN DECO Akrilik Macun Kalın ile düzeltilmelidir.
l Uygulama öncesi SAN DECO DECOFLEX ASTAR olarak hacimce %20-25 temiz suyla
inceltilerek rulo ile tek kat olarak uygulanır. Daha iyi sonuç almak için DECOFLEX hacimce
%30-35 temiz suyla inceltilip homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra rulo ile tek kat
uygulanabilir.
uygulamasında eğer ince desen isteniyorsa, ürün % 5 su ile inceltilerek rulo ile
uygulanır.
l Eğer Kalın desenli bir uygulama isteniyorsa DECOFLEX ürünü hiç inceltilmeden
uygulanmalıdır.
l Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük
+5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
YOĞUNLUK (g/cm3)

1,27±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

125-135

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

8-9

KATI MADDE % wt

57±2

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

14

İNCELTME

%5

RENK

Dış Cephe Renk Kartelası

TEORİK TÜKETİM * (ml/m2)
(Tek katta)

360 – 720

Kaplama Gücü (m2/L)

1,40 – 2,75

KURUMA SÜRESİ

Dokunma süresi 4-6 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

15 L

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.
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ZARARLILIK
İFADELERİ

lH

UYARILAR/
ÖNLEMLER

l

lH

362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

P 102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
l P 260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
l P 263 Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
l P 270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
l P 301+P 310 YUTULDUĞUNDA; Ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu
veya doktoru arayın.
l P 501 İçeriği/ Kabı yerel/bölgesel/ulusal/ uluslararası düzenlemelere uygun olarak
bertaraf edin.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.

