
GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS)

GEN SÜRSENTETİK BOYA

Ürün tanımı:

Gen Sürsentetik Boya alkid reçine esaslı, sentetik parlak bir son kat boyadır.

Kullanım alanları ve özellikleri:

İç ve dış mekanların ahşap, sıva ve metal yüzeylerinde, kara ve deniz araçlarının su üstü

kısımlarında kullanılır. Solventlerle oluşturulmuş sentetik yapılı, dış etkilere dayanıklı, yüksek

parlaklık ve örtme gücüne sahip, 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. Metal yüzeylerde Sür Antipas uygulaması

yapılmalıdır, diğer yüzeylerde ise Gen Sentetik Astar ile astarlanmalıdır.

● 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:

Uygulama yapılacak yüzey metal yüzeyin durumuna göre Gen Rapid Astar veya Gen Rapid

Antipas ile astarlanmalıdır. Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak

fırça veya boya tabancası ile uygulanabilir. Boya tabancası (pistole vb.) uygulamasında

sıçrama kayıplarından dolayı oluşan zayiat kaplama gücü hesaplanırken göz önünde

bulundurulmalıdır.

İnceltme oranı:

Sentetik Tiner ile %5-10 oranında inceltilebilir.
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Kuruma Süresi:

Toz tutmama kurumasını 3-4 saatte; dokunma kurumasını 7-8 saatte; tam kurumasını 24

saatte tamamlar.

Teknik Özellikler:

Reçine Tipi: Alkid reçine

Renk: Renk kataloğuna bakınız.

Parlaklık: PARLAK

Parlaklık (60°): 85 ± 5 gloss (renge bağlı değişebilir)

Katı Madde (% ağırlıkça): 72 ± 2

Katı Madde (% hacimce): 60 ± 2

Viskozite (25 C, KU): 100 ± 5

Yoğunluk (g/ml): 1.36 ± 2

Kaplama Gücü:

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta yaklaşık 150-250 gr / m2 alan

uygulanabilir. (30 µm kuru film kalınlığı) arasında olup, 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.

TS Sınıflandırması:

TSE 39’a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.

Ambalaj:
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0,250 Kg – 0,500 Kg – 1 Kg – 3 Kg – 5 Kg – 10 Kg – 15 Kg – 18 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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