DENFASIT
DENFASIT iç yüzeylerde püskürtme yöntemi
ile uygulanarak tavan ve duvarlara dekoratif
bir doku veren, tane dolgulu iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

l Çeşitli

KULLANIM
ALANLARI

Sıva, gaz beton, alçı sıvalı yüzeyler, macunlanmış yüzeyler, prefabrik ve inşaatlar, ahşap, sunta,
alçı panel levhalar üzerine püskürtme yöntemi ile uygulanır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulanacak

UYGULAMA
TALİMATI

l DENFASIT

TEKNİK
ÖZELLİKLER

irilik-sıklıktaki desenleri ve değişik uygulama yöntemleri ile dekoratif bir üründür.
l Uygulandığı yüzeylere tam bir yapışma gösterir.
l Çeşitli mekânlarda sıva hatalarını en aza indirir.
l Yüksek kaliteli malzemeler içerdiğinden kabarmaz, dökülmez; su, nem ve darbelere karşı
dayanıklıdır.
l Özel teçhizatı ile püskürtülerek çabuk ve kolay uygulanır; işçilik tasarrufu sağlar.
l Küf bakteri ve mikrop barındırmaz.
l Su bazlı olduğu için kokmaz; insan sağlığı ve çevreye zarar vermez.

yüzeylerin kir, yağ ve eski boya kalıntılarından temizlenmiş olması
gerekmektedir.
l DENFASIT uygulamadan öncesinde, yüzey SAN DECO Uniprimer ile astarlanmalıdır.
% 5-10 oranında su ile inceltilerek iyice karıştırılır.
l Özel tabanca, malzeme tankı ve geliştirilmiş hava kompresörü ile püskürtme isteğe göre
iri veya küçük taneli olarak yapılabilir.
l Son kat uygulama olarak DENFASIT; duvarlarda SAN DECO İç cephe boyaları ile
tavanlarda ise SAN DECO Tavan boyaları ile boyanabilir.
1,90±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

Viskoz

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

8-9

Raf ömrü; Açılmamış ambalajında, serin ve
**
kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak,

KATI MADDE % wt

80±2

+5˚C ile +35˚C arasındaki saklama koşullarına
göredir.

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

20

İNCELTME

% 5-10 su

RENK

Beyaz

TEORİK TÜKETİM * (g/m2)

UYARILAR
ÖNLEMLER

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
*düzgünlüğü,
emiciliği ve uygulama

YOĞUNLUK (g/cm3)

(Tek katta)

700 – 900

Kaplama Gücü (m2/kg)

1,1 – 1,4

KURUMA SÜRESİ (23°C ‘de)

Dokunma süresi 2-4 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

25 Kg

tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama
içindir.

102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
301 + P 310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
l Ürün ambalajlarını gıda saklamak için kullanmayınız.
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