
 
 

GEN SÜRSENTETİK BOYA 

 

Gen Sürsentetik Boya alkid reçine esaslı, dış etkilere dayanıklı, sentetik parlak bir son kat 
boyadır. Solventlerle oluşturulmuş sentetik yapılı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, 
son kat boyadır. 

Teknik Bilgiler: 

Uygulama Alanı: Yapıların iç ve dış cephelerinde, her türlü ahşap ve metal yüzeylerin 
boyanmasında güvenle kullanılır. 

Uygulama Yüzeyi:  Paslı yüzeyler kumlama, tel fırça ile fırçalama ve silme işlemleri 
yapılmalıdır. Uygulanacak yüzey her türlü, kir, yağ, gevşemiş doku ve tabakalardan 
arındırılmalıdır. Ahşap yüzeylerdeki budaklar kazınmalı, yüzey macunlanıp zımparalanmalıdır. 

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar: 

Uygulama yapılacak yüzey nem, kir, toz ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzeyde varsa eski boya 
kabukları ve pas kalıntıları zımparalandıktan sonra uygulanmalıdır. Metal yüzeylerde Gen 
Antipas uygulaması yapılmalıdır, diğer yüzeylerde ise Gen Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. 
Gen Sürsentetik iyice karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya tabanca ile uygulanır. 

 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. 

 

İnceltme oranı: 

İsteğe bağlı olmak kaydı ile %5 – 10 oranında sentetik tiner ile inceltilir. 

Kuruma Süresi: 

Hava sıcaklığına ve nem oranına göre değişiklik gösterir. Dokunma kuruması 2-3 saat, toz 
tutma kuruması 3-4saat, kürleşme zamanı 12 saattir. 

 

 



 
Kaplama Gücü: 

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak değişmektedir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune uygulaması yapılmalıdır. Yaklaşık 150-250 gr / m2 alan uygulanabilir. 

Depolama: 

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında direk güneş ışığı almayan, +5°C ile +35°C arasında serin 
ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Raf ömrü ortalama 24 aydır.  

Ambalaj: 

0,700 Lt – 2,5 Lt – 15 Lt ’lik metal ambalajda sunulur. 

Güvenlik uyarıları: 

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi 
havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza 
edin. Sigara içmeyin. S23 Buharını solumayın. S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının. S26 
Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. S28 Cilt ile temasında derhal bol 
suyla iyice yıkayın. S29 Kanalizasyona boşaltmayın. S37/39 Uygun koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük/maske kullanın. S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı 
veya etiketi gösterin. S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. 

Diğer uyarılar: 

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya 
duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel 
koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için malzeme güvenlik bilgi formu 
bulunabilir. 


