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TANIM 

Hidrokarbon reçine esaslı, metalik görünümlü, demir ve çelik yüzeylerde mükemmel yapışma 
sağlayan, korozyonu önlemeye yardımcı yaldız boyadır. 

 
UYGULAMA ALANI 
 Metal inşaat malzemeleri ve her çeşit demir, plastik ve ahşap malzeme üzerine uygulanabilir. Son kat 
 boyadır. Soba, kalorifer tesisatı, sanayi fırınları, LPG tüpleri, tanklar, bacalar, ısı görecek metal aksam, 
 evaporatör, kondenser, hediyelik eşya ve dekoratif amaçla da kullanılabilir.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk    : Alüminyum, Altın, Bakır 
Katı madde (%, Hacimce) : 35±2 
Katı madde (%,Ağırlıkça) : 41±2 
Yoğunluk(g/ml)  : 0,96-0,98 renge bağlı değişir. 
Parlaklık   : Uygulaması yok 
Esneklik   : İyi 
RafÖmrü   : Üretim tarihinden itibaren 2 yıl (25°C). 

* Verilen bilgiler, 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 : Kullanılmadan önce boya iyice karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. 
 Fırça veya rulo ile iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulaması en az bir saat sonra yapılmalıdır. 
 Püskürtme  ile kullanılması tavsiye edilir. 
 
 İNCELTME : İnceltilmeden kullanılır. 

 
 UYGULAMA METODU : Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulayınız. 
 
 
 

TEK KATTA FİLM KALINLIĞI TEORİK YAYILMA ORANI 

Kuru Yaş OrtalamaYaş Film 

30-40 mikron 85-114 mikron 11 m2/kg 
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KURUMA BİLGİLERİ  

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 

20°C 1 sa 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 
m2 alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç) 

 
DEPOLAMA 

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 
 
AMBALAJ BİLGİLERİ : 
 

  

7220 YALDIZ BOYA 
 

12 KG, 2 KG, 0,70 KG, 0,20 KG, 0,085 KG 

 
GÜVENLİK UYARILARI  

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


