PINCO
Özel akrilik reçinelerin karışımından oluşan, içerdiği sedef pigmentler sayesinde
uygulandığı yüzeylerde çekici dekoratif etkiler yaratan ve diğer malzemeler
üzerinde son kat olarak kullanılabilen dekoratif bir üründür.

ÖZELLİKLER

l Işıkta

farklı, gölgede farklı efektler meydana getirir.
son derece kolay bir üründür.
l Birçok farklı malzeme üzerine son kat olarak uygulanabilir.
l Su ile silinmeye uygundur.
l Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.
l Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar.
l Uygulaması

KULLANIM
ALANLARI

Çeşitli yorum ve derinlik kazandırılmış dekoratif macunlu yüzeyler, boyalı veya tekstürlü
yüzeyler gibi birçok duvar yüzeyinde farklı doku etkileri yaratmak amacı ile kullanılır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l

UYGULAMA
TALİMATI

l

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Uygulama yapılacak yüzey yeni boyanmış ise yüzeyin en az 1 gün kuruması
sağlandıktan sonra uygulama yapılmalıdır.
l Önceden boyanmış yüzeylerde ise yüzeyin her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve
tozlardan temizlenmesi gerekir.
PINCO dekoratif macun üzerine son kat olarak uygulanacak ise;
Öncelikli olarak SAN DECO Decortex Dekoratif Macun, plastik mala veya çelik mala ile
yüzeye istenilen efekte uygun olarak düzensiz bir şekilde uygulanır.
l Ardından PINCO macunlu yüzey üzerine mala yardımı ile uygulanarak istenen görüntü
elde edilir.
l PINCO farklı yüzeyler üzerine son kat olarak uygulanacak ise;
l Yüzeyler üzerine bir veya birkaç kat şeklinde rulo veya fırça ile uygulanabilir. Rulo ve fırça
uygulamalarında, isteğe göre ürün su ile inceltilebilir.
l İstenen efekte bağlı olarak üst üste farklı renklerde uygulanabilir. Katlar arası 2-3 saat
beklenmelidir.
l Ek yerlerinin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır.
l Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük
+5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
l

1,03±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

125-135

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

8-9

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

KATI MADDE % wt

38±2

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

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

40

İNCELTME

Yok

RENK

Pinco Renk KartelasıTinting Sistemde Renklendirilir

TEORİK TÜKETİM * (gr/m2)

UYARILAR
ÖNLEMLER

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
*düzgünlüğü,
emiciliği ve uygulama

YOĞUNLUK (g/cm3)

(Tek katta)

100 – 150

Kaplama Gücü (m2/kg)

6,5 – 10,0

KURUMA SÜRESİ

Dokunma süresi 2-3 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

1 Kg

tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama
içindir.

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

