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TANIM 

Alkid reçineli klor kauçuk esaslı yapışma gücü yüksek kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, yüksek 
performanslı boyadır. 

 
UYGULAMA ALANI 

Yol çizgi boyası; karayolu, havaalanı, kaldırım, otopark ve yaya geçitlerinin kontrol çizgilerinin 
işaretlenmesi için geliştirilmiştir. Asfalta uygulanabilir. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk    : Beyaz, Sarı, Kırmızı 
Katı madde (%, Hacimce) : 60±2 
Katı madde (%,Ağırlıkça) : 78±2 
Yoğunluk(g/ml)  : 1,55-1,65 renge bağlı olarak değişir. 
Parlaklık   : Mat 
Esneklik   : Uygun 
Aşınma Dayanımı  : Uygun 
Dizel Yakıtına Dayanım  : Uygun 
Tuzlu Çözeltiye Dayanım  : Uygun 
RafÖmrü   : Ağzı iyice kapalı, orijinal ambalajında, 25°C de 1yıl. 

* Verilen bilgiler, fabrika üretimi standart ürünler için geçerlidir. Renge bağlı olarak küçük faklılıklar  
 gözlemlenebilir. 
 
UYGULAMA BİLGİLERİ 
 
 YÜZEYHAZIRLIĞI : Uygulamasından önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer 
 kirlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye 
 edilir. Ancak yüzeydeki eski boya kolay temizlenemiyorsa üzerine uygulama yapılabilir. 
 
 UYGULAMA KOŞULLARI : Uygulama 10 C°nin altındaki sıcaklıklarda yapılmamalıdır. Uygulama 
 sırasında hava sıcaklığı, 10-40°olmalıdır(maksimum). 

 
İNCELTME : PamukkaleYol ÇizgiTineri ile inceltiniz. Sprey uygulamasında %25-%35, rulo 
uygulamasında %10-%15 oranında tiner ile inceltilebilir. 
 

TEK KATTA FİLM KALINLIĞI TEORİK YAYILMA ORANI 

Kuru Yaş OrtalamaYaş Film 

180-210 mikron 300-350 mikron 2-3 m2/kg 

50-60 mikron 80-100 mikron 6-8  m2/kg 
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 UYGULAMA METODU : Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine 
 cam kürecikler serpilerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama 
 yapılır. 

 
KURUMA BİLGİLERİ  

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 

20°C 20 dak 1 sa 

 *Uygulamakalınlığıarttıkçakuruma süresinin artacağı bilinmelidir.  
 
SARFİYAT 

Tek katta 50-60 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulama yapıldığında 1 kg boya ile 6-8 
m2 alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç) 
Gerekli cam kürecik miktarı : 300-400 g / m² (100 - 600 mikron aralığında ) 

 
DEPOLAMA 

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 
 
AMBALAJBİLGİLERİ 
             7200 Yol çizgi boyası 20 KG, 3 KG 
 
GÜVENLİK UYARILARI  

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz. 
 
SERTİFİKALAR 

Bu ürünTS EN 1871'e uygundur. 
 
 
 
 
 
UYARI 

 Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine 
 uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı 
 denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar 
 ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen 
 kendilerine aittir. 

 


