DECOSEN ANTI-PAS
Alkid reçine esaslı, metal yüzeylerin pasa karşı
korunmasını sağlayan sentetik astardır.

ÖZELLİKLER

Her türlü demir yüzeye iyi yapışan, örtücülüğü yüksek, korozyon önleyici, hızlı kuruyan,
kolay uygulanan koruyucu astardır.

KULLANIM
ALANLARI

Demir ve saç yüzeylerin iç-dış atmosfere açık alanlarında kullanılan astardır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Boyanacak

UYGULAMA
TALİMATI

l Uygulama

TEKNİK
ÖZELLİKLER

yüzey tozsuz, passız, yağsız, temiz ve kuru olmalıdır.
bulunan yağlar ve kirler, kimyasal yıkama, silme vb. metotla uzaklaştırılmalıdır.
l Metal yüzey durumuna bağlı olarak, çapaklarından ve paslardan raspalama, zımparalama vb.
metotlarla temizlenmelidir.
l Temizlenmiş yüzey bekletilmeden hemen DECOSEN ANTI-PAS ile astarlanmalıdır, aksi halde
hızla oksidasyona uğrar.
l Yüzeyde

öncesi, DECOSEN ANTI-PAS % 5-10 oranında sentetik tinerle inceltilir ve ürün iyice
karıştırılır.
l Yüzeyde elde edilmesi istenen film kalınlığına ve yüzey durumuna göre 1 veya 2 kat
DECOSEN ANTI-PAS uygulanabilir. Genelde 1 kat uygulama yeterlidir.
l 2. kat uygulamalarda katlar arası en az 8 saat beklenmelidir.
YOĞUNLUK (g/cm3)

1,70±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

95-105

PARLAMA NOKTASI (°C)

38

KATI MADDE % wt

82±2

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

265

İNCELTME

% 5-10 Sentetik Tiner

RENK

Kartela Renkleri

TEORİK TÜKETİM * (g/m2)
(Tek katta 25 ± 5 µm kuru
film kalınlığında)

Kaplama Gücü (m2/kg)
(25 ± 5 µm kuru film kalınlığında)

ZARARLILIK
İFADELERİ

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.

90 – 120
8,5 – 11,0

(20°C, %60 bağıl nemde)

Dokunma süresi 8-10 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

17,5 Kg

KURUMA SÜRESİ

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
*düzgünlüğü,
emiciliği ve uygulama

226 Alevlenir sıvı ve buhar.
l H 304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
l H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
l H 336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
l H 411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
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UYARILAR
ÖNLEMLER

210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
l P 273 Çevreye verilmesinden kaçının.
l P 280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
l P 312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
l P 301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.
lP
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