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TANIM 

Silikon reçine esaslı hava kurumalı metalik görünümlü sonkat boyadır. 
 
UYGULAMA ALANI 

Yüksek sıcaklığa (600OC dereceyekadar) maruz kalan her türlü metal yüzey için özel olarak 
tasarlanmıştır ve rahatlıkla uygulanabilir. Buhar kazanları, şömineler termik santral bacası, egzoz 
borusu dahil yüksek sıcaklığa maruz kalan tüm iç ve dış yüzeylerde güvenle kullanılır. 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

Renk    : Metalik Gri 
Katı madde (%, Hacimce) : 35±2 
Katı madde (%,Ağırlıkça) : 54±2 
Yoğunluk(g/ml)  : 1,20±0,02 
Parlaklık   : Mat 
Esneklik   : İyi 
RafÖmrü   : Üretim tarihinden itibaren 1 yıl (25°C). 

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

YÜZEYHAZIRLIĞI : Metal yüzeyler üzerindeki her türlünem, pas, haddekabuğuyüzdenarındırılmalıdır. 
Ayrıca metal yüzeylerdeki toz, kir, yağ ve gres, temizleyici maddeler ve/veya yüksek basınçlı su jeti ile 
temizlenmelidir.  
UYGULAMA KOŞULLARI : Ambalaj açıldıktan sonra, boya iyice karıştırılarak homojenize edilir. 
Uygulama viskozitesine getirmek için selülozik tiner ilavesi yapılabilir.Havasıcaklığı 5°C ile 35°C 
arasında olmalıdır. 
 
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 85-115 mikron 9 m2/kg 
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KURUMA BİLGİLERİ  

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 

20°C 1 sa 24 sa 

 *Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.  
 
SARFİYAT 

Tek katta 30-40 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulama yapıldığında 1 kg boyaile 7-10 
m2 alankaplanabilir. (Kayıplar hariç) 

 
DEPOLAMA 

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

  

2-7600 THERMOLAC 600 
 

16 KG 

 
GÜVENLİK UYARILARI  

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


