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ZAPONLACK
Ürün Tanımı

Poli akrilik reçine esaslı, demir içermeyen metal yüzeyler için geliştirilmiş koruyucu ve dekoratif
şeffaf verniktir.

Ürün Özellikleri

Demir içermeyen metal yüzeylerde kullanılan, mükemmel yapışma gücüne sahip verniktir.
Yüzeyde parlak bir vernik tabakası oluşturur. Son derece naturel bir görünüm sağlar, şeffaftır.
Kolay uygulanır. Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır. Astar gerektirmez, hem astar hem son kat
vernik olarak kullanılır.

Kullanım Alanları

Her türlü iç ve dış yüzeylerde demir içermeyen metaller; Alüminyum, bakır, pirinç, kalay, çinko
ve krom yüzeylerde kullanılır. Demir üzerine uygulama sadece iç cephelerde dekoratif amaçla
yapılabilir.

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Yüzeydeki tüm eski boyalar, yağlar,
tozlar temizlenmelidir. Yüzeydeki fazla yağ selülozik esaslı tiner ile alınmalıdır.

Uygulama

Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. ZAPONLACK kullanıma hazırdır. İnceltme
yapılmak istendiğinde Selülozik Esaslı tiner ile %15- 20 oranında inceltilir. Uygulama ince katlar
halinde olmak üzere 2 kat yapılır.

İnceltme

Ürün kullanıma hazırdır. Gerekli görülürse ilk katta %15- 20 oranında inceltilir.

Kullanılan Aletler

Fırça ve sprey ile uygulama yapılabilir.
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Teknik Özellikler

Görünüm
Parlaklık
Yoğunluk
Toz kuruma
Son kuruma

: Transparan, şeffaf
: Parlak
: 0,940 g/ cm3
: 10- 15 dakika
: 20- 30 dakika

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

Tüketim

Yüzeye bağlı olarak tek katta 13- 15 m2/L

Depolama Koşulları

Kapalı ambalajlarda, kuru, temiz ortamda, oda sıcaklığında 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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