GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)
GEN ANTİ İS
Ürün tanımı:
Gen Anti İs Boya; solvent bazlı, termoplastik reçine esaslı leke problemli yüzeyler için
geliştirilmiş mat iç cephe boyasıdır
Kullanım alanları ve özellikleri:
Boyalı yada boyasız, tavan ve duvar dahil tüm iç cephe yapı elemanları üzerinde kullanılabilir.
Normal boyalar ile bir türlü kapatılamayan, rutubet lekesi, mürekkep, grafiti, keçeli/mumlu
kalem, ruj, nikotin, soba, yangın sonrası ortaya çıkan kurum, is gibi lekeleri izole ederek tekrar
yüzeye çıkmasını engeller. Ayrıca astar uygulaması gerektirmeden yüzeylere mükemmel
olarak yapışır, kabarma ve dökülme yapmaz. Üzeri standart boyalarla boyanabilir, su ve
deterjan ile temizlenebilir. Uygulamadan kısa bir süre sonra boyanan alan kullanılabilir.
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.
●
●
●
●
●

Etiket üzerindeki mevcut “Uygulama Bilgilerine” göre uygulama yapılmalıdır.
Boya katları arasında en az 4 saat beklenmelidir.
Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu sentetik tiner ile temizleyiniz.
Parlama noktası Min. 38°C’dir.
Artan boyayı sıkıca kapağı kapanmış ambalajında muhafaza ediniz.

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar:
Son kat uygulama için hazır hale gelen yüzeylere fırça, rulo veya pistole ile en az iki kat olarak
tatbik edilir. Katlar arasında en az 24 saat beklenmelidir. Uygulamadan hemen sonra
kullanılan tüm araçlar sentetik tiner ile temizlenebilir.
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İnceltme oranı:
Kullanıma hazırdır, inceltilmez.

Kuruma Süresi:
Toz tutmama kurumasını 3-4 saatte; dokunma kurumasını 7-8 saatte; tam kurumasını 24
saatte tamamlar.
Teknik Özellikler:
Renk: Beyaz
Parlaklık: MAT
Katı Madde (% ağırlıkça): 72 ± 2
Katı Madde (% hacimce): 60 ± 2
Viskozite (25 C, KU): 100 ± 5
Yoğunluk (g/ml): 1.36 ± 2
Kaplama Gücü:
Uygulanan yüzeyin cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 7 – 10 m²/L , kesin sarfiyat için
kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
Depolama:
Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda
muhafaza edilmelidir.
Uyarı ve öneriler:
● Ahşap ve paslanır metal harici yüzeylerde küçük bir alanda yapışma testi yapılması
önerilir.
● Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
● Yüzey sıcaklığı +5°C ile 35°C arasında iken uygulayınız.
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
05.01.2015
AR-GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.

GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)
GEN ANTİ İS
● Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol
esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.
● Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız.
● Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz. Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek
üzere yüzeye bir miktar sentetik tiner ilave ederek karıştırmadan saklayınız.
Ambalaj:
0,250 Kg - 0,500 Kg - 1 Kg - 3 Kg - 20 Kg ’lık teneke metal ambalajda sunulur.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ
● Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate
alınız.
● Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
● Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.
Uyarılar:
R11. Kolay alevlenebilir.
R20/21/22. Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile temasta sağlığa zararlıdır.
S2. Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S16. Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. SİGARA İÇİLMEZ
S24/25. Göz ve deri ile temasından sakınınız.
S29. Kanalizasyona dökmeyiniz.
S46. Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz
S51. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
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