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ACRYL WETTERSCHUTZ FARBE WHITE
Ürün Tanımı

Akrilik esaslı, su bazlı, yüksek örtücülüğe sahip özel ahşap astar ve son kat boyasıdır.

Ürün Özellikleri

Her türlü hava koşullarına dayanıklı , çeşitli yüzeylere uygulanabilen, yüksek örtücülükte, ,düşük
kokulu , çevre dostu, sararmaya karşı yüksek dirence sahip, yarı mat görünümünde, hem astar kat
hem de son kat boyası olarak kullanılan boyadır. ACRYL WETTERSCHUTZ FARBE WHITE içine
maksimum %5 oranında universal pigment pastalar ilave edilerek renklendirme yapılabilir.

Kullanım Alanları

Tüm ahşap ,beton, tuğla, kiremit, alçı, PVC, metal, galvenize çelik ve alüminyum yüzeylerde
kullanıma uygundur. De monte parçalarda ve pencere kanatlarında kullanılması önerilmez.

Yüzey Hazırlama

Yüzey temiz, kuru ve her türlü yağ, cila ve kimyasal maddeden tamamen arındırılmalıdır. Eski
boyalı yüzeyler, eski boyalardan arındırılmalı, zımpara yapılmalı, tüm tozlar yüzeyden
uzaklaştırılmalıdır.

Uygulama

Kullanmadan önce kutu içindeki ürünü homojen hale gelinceye kadar karıştırınız. Dış cephe ahşap
yüzeyler ,gerektiriyor ise AQUA IMPRAGNIERGRUND 05 ile emprenye edilmelidir.
Alüminyum, çinko, metal veya PVC yüzeylerde yapışmayı güçlendirmek amacı ile ince
zımparalama işlemi yapılmalıdır. ACRYL WETTERSCHUTZ FARBE WHITE astar kat olarak %1015 su ile inceltilerek tek kat uygulanır. Katlar arası ince zımpara yapılarak inceltme yapılmadan 2.
ve 3. kat uygulamaları yapılmalıdır. Yüksek nem oranında, + 50 C ‘nin altında ve + 30 0C nin
üzerindeki sıcaklıklarda tatbikat yapmayınız.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. 1.kat uygulamasında %10- 15 oranında su ile inceltilebilir.

Kullanılan Aletler

Fırça (sentetik kıllı), rulo, sprey tabancası

Teknik Özellikler

Görünüm

: Örtücü; beyaz, kahverengi (RAL 8017)
Beyaz boya universal renk pastaları
renklendirilebilir.

ile
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%5

oranında
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Parlaklık
Katı madde
Yoğunluk
Toz kuruma
İlave kat boyama
Sert kuruma

: Yarımat
: % 48- 53
: 1,330 g/ cm3
: 2-3 saat
: 8- 10 saat
: 2-3 gün

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

Tüketim

Yüzeye bağlı olarak tek katta 7 m2/L alan boyanabilir.

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Ürün soğuk ve
dondan korunmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R36
: Göz için tahris edicidir.
R36/38
: Göz ve deri için tahris edicidir.
R51/53
: Suda yasayan organizmalar için zehirleyicidir, uzun dönemde doğaya
istenmeyen etkileri olabilir

Güvenlik Uyarıları

S23
S51

: Buharını teneffüs etmeyiniz.
: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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