DECOSEN SENTETIK YARI MAT
Alkid bağlayıcı esaslı, yarı mat sentetik son kat boyadır.

ÖZELLİKLER

l Ürün

KULLANIM
ALANLARI

İç ve dış mekânlarda; ahşap, demir-çelik-sac, beton, brüt beton, sıva, alçıpan ve mobilyalarda
son kat boya uygulamasından önce kullanılır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulanacak

UYGULAMA
TALİMATI

l DECOSEN

TEKNİK
ÖZELLİKLER

yüksek örtücülüğe sahiptir.
l Kurşun içermez.
l Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.
l Ürün taramaya uygun olup, fırça izi ve akma yapmaz; fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar.
l Sararmaz silinebilir.
l Fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.

yüzeyler yağ, pas ve kabarmış boya kalıntıları gibi her türlü kirlilikten
temizlenmelidir. Yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek özellikte olmalıdır.
l Eski boyalı yüzeylerde yüzey zımparalanarak yüzey temizlenmeli ve üzerine 		
SAN DECO Decosen Sentetik Astar uygulaması yapılmalıdır.
SENTETİK YARI MAT boya, rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek
için % 5 oranında, püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için % 10 Sentetik
Tiner ile inceltilerek iyice karıştırılmalıdır.
l Daha sonra, DECOSEN SENTETİK YARI MAT boya, + 5 ° C ile + 30 ° C arasında fırça, rulo
veya püskürtme yöntemi ile 2 kat uygulanır.
l 2. kat uygulamalarda katlar arası en az 8 saat beklenmelidir.
YOĞUNLUK (g/cm3)

1,34±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

95-105

PARLAMA NOKTASI (°C)

38

KATI MADDE % wt

75±2

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

295

İNCELTME

% 5-10 Sentetik 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.

Kartela Renkleri

RENK
TEORİK TÜKETİM * (ml/m )
2

(Tek katta 25 ± 5 µm kuru
film kalınlığında)

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

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %50 bağıl nemde)

ZARARLILIK
İFADELERİ

65 – 75
13,3 – 15,4
Dokunma kuruması 2-3 saat,
Toz tutmama kuruması 7-8 saat,
Sert kurumasını 24 saatte tamamlar.

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

15 L

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.
lH
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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
lP

