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Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı 
kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-
GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.  05.01.2015 

 

 

Ürün tanımı:  

Hava kurumalı alkid esaslı, mükemmel yapışma kabiliyeti olan mat görünümlü bir boyadır.  

Kullanım alanları ve özellikleri:  

Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin 
işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir. Yüksek aşınma direnci, hızlı 
kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir. 

Uygulama yüzeyi: 

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Kirli, tozlu, kabarmış ve eski boyalı 
yüzeyler kazınarak iyice temizlenmelidir. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, 
pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. 

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar: 

Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5, yol çizgi boyası tineri ile inceltilerek 
kullanılabilir.  Uygulama, yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın 
sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde 
bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. 

İnceltme oranı: 

İnceltilmeden kullanıma hazırdır. 

Kuruma Süresi: 

Toz tutmama kurumasını 20-30 dakikada; dokunma kurumasını 2-3 saatte; sert kurumasını 
20 saatte tamamlar.  

Kaplama Gücü: 

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 625 ± 25 mikron ıslak film 
kalınlığı bırakacak şekilde  0,9 kg/ m², kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması 
yapılmalıdır. 
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Depolama: 

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda 
muhafaza edilmelidir.  

Ambalaj: 

1 Kg – 3 Kg – 20 Kg ’lık teneke metal ambalajda sunulur. 

 
Uyarılar:  
 
R10 Alevlenir.  
R38 Cildi tahriş eder.  
R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar  
tehlikesi.  
R52/53 Sucul organizmalar için zararlı,  sucul ortamda uzun süreli ters Etkilere neden olabilir.  
R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski  
R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve 
baş dönmesine neden olabilir. S24 Cilt ile temasından sakının.  
S36/37 Uygun koruyucu giysi,  koruyucu eldiven kullanın.  
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.  
S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf  
edin/ettirin. S62 Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine   
Başvurun,  kabı veya etiketi gösterin.  
P14 2-bütanonoksim içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. 
 


