
GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN BAKIR YALDIZ BOYA

Ürün tanımı:

Gen Bakır Yaldız Boya, hidrokarbon reçinelerle hazırlanmış, ısıya dayanıklı, bakır pigment

içeren, parlak son kat bir yaldız boyadır.

Kullanım alanları ve özellikleri:

Genellikle hediyelik eşya, yılbaşı süsleri, çerçeve, ayna, avize ve benzeri ürünlerde dekoratif

amaçlı kullanılan Bakır Yaldız boyadır. Metal, taş, cam, plastik, demir ve ahşap malzemeler

üzerine kolayca uygulanabilen, çabuk kuruyan, uygulandığı yüzeye kuvvetle yapışan ve bakır

görüntüsü veren son kat boyadır.

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:

İnceltilmeden fırça, rulo veya boya tabancası ile tek kat tatbik edilir. İkinci kat uygulama

gerekiyorsa; katlar arasında bir saat beklenmelidir.  Boya kullanılmadan önce iyice

karıştırılmalıdır. Metal bakır pigment zamanla dibe çökebilir.  Uygulamanın uygun ortam

koşullarında ve uzman kişilerce yapılması gerekir. Profesyonel uygulamalar içindir.  Dik

yüzeylerde akma olmaması için boya kesinlikle inceltilmemeli ve geniş açılı uygulama

yapılmalıdır. Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalıdır.

İnceltme oranı:

Ürün kullanıma hazır şekilde üretilmiştir.

Kuruma Süresi:

Kuruma: 15-20 dakika, Sertlik:3-4 saat, Kürleşme: 8-12 saattir.
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Kaplama Gücü:

1 lt boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 5-7 m², fırça ile uygulama da 6-18,daldırma ile

uygulamada ise 8-10 m² yer boyar. Ortalama tüketim tek katta kayıplar hariç fırça ile

uygulamada 100-160 gr/m² ’dir.

Depolama:

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

muhafaza edilmelidir.

Ambalaj:

0.100 L, 0.200 L, 0.375 L, 0.750 L, 2.5 L ve 15 L metal teneke ambalajlarda sunulur.

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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