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ZINC REPAIR PAINT
Ürün Tanımı

Modifiye alkid reçine esaslı, fiziksel mukavemeti yüksek, korozyona dirençli, 240 0C sıcaklığa
kadar dayanıklı rötuş boyasıdır.

Ürün Özellikleri

Metalik parlaklığındadır. Hava koşullarına karşı son direnci yüksektir. Galvaniz parçalarda
korozyona karşı etkin koruma sağlar. Yüksek oranda çinko/ alüminyum içeriklidir.

Kullanım Alanları

İç ve dış mekanda, galvanizlenmiş parçaların rötuşlanmasında, demir ve korozyona maruz kalacak
metallerin de korunmasında kullanılır. Galvaniz demir, çelik, çinko üzerine uygulanır. Balkon
küpeşteleri, merdiven ve korkuluk küpeşteleri, dış cephe aydınlatma direkleri, vb…yerlerde
kullanılır.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır.

Uygulama

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. İnceltme yapılmadan kalın bir film halinde fırça
ile uygulanmalıdır. Tercihe göre ilave 1 kat daha uygulama yapılabilir.
İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. Gerekirse %5 oranında JANSEN P 410 sentetik tiner ile inceltilerek
kullanılabilir.

Kullanılan Aletler

Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulama yapılabilir.

Teknik Özellikler

Görünüm
Parlaklık
Toz kuruma
Son kuruma

: Alüminyum/ çinko
: Metalik parlaklık
: 30 dakika
: 24 saat

( Kuruma değerleri 230 C ve %60 nem ortamında belirlenmiştir. Ortam sıcaklığı ve nem değerine
göre değerler farklılık gösterebilir)
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Tüketim

Yüzeye bağlı olarak tek katta 8- 10 m2/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz, dondan korunmuş ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R10
R66

: Alevlenebilir.
: Sürekli teması ciltte kuruluğa ve çatlamaya sebep olabilir.

Güvenlik Uyarıları

S2
S3/7/9
S16
S 23
S 24
S38
S51

: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
: Ambalajı iyice kapalı , serin, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
: Buharını teneffüs etmeyiniz.
: Deri ile temasından kaçınınız.
: Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda uygun solunum
ekipmanları kullanın.
: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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