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TANIM 

Pamukkale rapid boya alkid reçine esaslı, havakurumalı, çabuk kuruyan sonkat boyadır. 
 
UYGULAMA ALANI 

Genel amaçlı bir boya olup, metal sanayiinde, oto yan sanayiinde ve tarım araçlarının boyanmasında 
kullanılabilir. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk    : Her renk 
Katı madde (%, Hacimce) :54±2 
Katı madde (%,ağırlıkça) : 72±2 
Yoğunluk(g/ml)  : 1,30-1,45renge bağlı değişir. 
Parlaklık :   : Parlak 
Esneklik :   : İyi 
RafÖmrü :   : Üretim tarihinden itibaren 5yıl(25°C). 

* Verilen bigiler, fabrika üretimi standart ürünler için geçerlidir. Renge bağlı olarak küçük faklılıklar 
 gözlemlenebilir. 
 
UYGULAMA BİLGİLERİ 

YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ ve eski boya kalıntılarından 
temizlenmiş olmalıdır.  
UYGULAMA KOŞULLARI : Temizlenmiş yüzeyin sonkat uygulanmasından önce PAMUKKALE RAPİD 
ASTAR ile astarlanması tavsiye edilir. Sonkat uygulaması için astardan sonra en az 24 saat beklenmesi 
tavsiye edilir. Sonkatta 2.kat uygulaması için en az 2 en fazla 6 saat bekleyiniz. 
 
İNCELTME : Pamukkale Selülozik Tiner ile inceltiniz. Sprey uygulamasında%25-%35, rulo 
uygulamasında %10-%15 oranında tiner ile inceltilebilir. 
 
UYGULAMA METODU :Havalı veya havasız sprey ile uygulanması tavsiye edilir. Fırça ve rulo ile 
uygulanabilir. 
 
 
 
 

TEK KATTA FİLM KALINLIĞI TEORİK YAYILMA ORANI 

Kuru Yaş OrtalamaYaş Film 

30-40 mikron 55 - 75 mikron 11 m2/kg 
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KURUMA BİLGİLERİ  

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 

25°C 30dak 24 sa 

 Tam kürlenme: 7 gün (20°C) 
 *Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.  
 
SARFİYAT 

Tek katta 30-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulama yapıldığında 1 kg boya ile 9-13 
m2alankaplanabilir. (Kayıplar hariç) 

 
DEPOLAMA 

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 
 
AMBALAJBİLGİLERİ 
 

  
1402 - RAPİD BOYA 

 
15 Kg, 2,7 Kg, 870 g 

 
GÜVENLİK UYARILARI  

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz. 
 
SERTİFİKALAR 
 Bu ürünTS 39'auygundur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYARI 
 Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgilerürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine 
 uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı 
 denetimimiz dışındabulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar 
 ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluktamamen 
 kendilerine aittir. 


