SAN GLOSS
Akrilik emülsiyon esaslı, parlak, uzun ömürlü,
dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLER

l Parlaklığını

KULLANIM
ALANLARI

İç cephelerde uygun astarı ile eski boyalı veya yeni kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel
gibi mineral yüzeyler ile ahşap yüzeylere uygulanır.

YÜZEY
HAZIRLAMA

l Uygulama

UYGULAMA
TALİMATI

l SAN

TEKNİK
ÖZELLİKLER

zamanla kaybetmez, sararma yapmaz.
l Kullanım alanı geniştir. İçte ahşap, mineral her türlü yüzeye uygulanabilir, her yüzeye
mükemmel yapışır.
l Uygulaması kolaydır.
l Yağmur, kar, nem, sıcak ve soğuk gibi ağır hava şartlarından etkilenmez. Kabarmaz, çatlamaz.
l İçeride oluşan nemi dışarıya atma özelliğiyle, binaların nefes almasını sağlar.
l Mükemmel silinebilirliktedir.
l Su bazlıdır; kokmaz, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

yapılacak yüzeyler yapışmayı azaltacak her türlü kir yağ, tozdan arındırılmalı,
eski ve kabarmış boyalar tümüyle temizlenerek kuru, temiz ve sağlam hale getirilmelidir.
l Gerekirse SAN DECO Akrilik Macun İnce ile uygulama yapılacak yüzeyler pürüzsüz hale
getirilmelidir.
l Daha sonra yüzey SAN DECO Uniprimer ile astarlanmalıdır.
GLOSS yüzey yapısına uygun bir astar uygulandıktan sonra, %5-10 temiz su ile
inceltilerek karıştırılır.
l SAN GLOSS iyice doyurulmuş kıllı fırça, moher rulo veya püskürtme yöntemi ile 2 kat olarak
uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 5 saat beklenmelidir.
l Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük
+5 °C, en yüksek +35 °C olmasına dikkat edilmelidir.
1,21±0,02

ViZKOSİTE (Krebs Unit)

100-110

PARLAMA NOKTASI

Su bazlı

PH

8-9

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

KATI MADDE % wt

53±2

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

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

90

İNCELTME

% 5-10 su

RENK

İç Cephe Renk Kartelası

TEORİK TÜKETİM * (ml/m2)

UYARILAR
ÖNLEMLER

Teorik Tüketim değerleri; Yüzey
*düzgünlüğü,
emiciliği ve uygulama

YOĞUNLUK (g/cm3)

(Tek katta)

65 – 75

Kaplama Gücü (m2/L)

13,5 – 15,5

KURUMA SÜRESİ (23°C ‘de)

Dokunma süresi 5-6 saat,
Tam kuruma süresi 24 saat

RAF ÖMRÜ**

1 Yıl

AMBALAJ

15 L

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

