DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Silikonlu Dış Cephe Boyası
ÜRÜN TANIMI
Modifiye silikon katkılı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü , UV ışınlarına dayanıklı son kat dış cephe
boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Yüksek aderans gücü sayesinde yüzeylere maksimum tutunma sağlar. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ve gelişmiş pigmentler
ile yüksek UV direnci ve iklim koşullarına dayanım sağlar. Nefes alma kabiliyeti sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı
atılmasını sağlar. Kolay sürülme özelliğine sahiptir. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Sıva, beton, serpme sıva, brüt beton, betopan, OSB, MDF ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş,
kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boyaların üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması
nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.

UYGULAMA
Yüzey sağlam, temiz, kuru, tozsuz, varsa kalıp yağından arındırılmış ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Beton, brüt
beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), Gerekli zemin hazırlığından sonra yüzey Tempo Silikonlu Dış
Cephe Astarı ile astarlanmalıdır. Astar kuruduktan sonra fırça, rulo, veya püskürtme ile cepheye uygulanır. Katlar arası
havanın sıcaklığına ve nemine bağlı olarak en az 6-8 saat beklenmelidir. Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile
+30°C arasında olmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kullanılan gereçler, işlem bittikten
sonra su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no’lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi ’ne uygun yapılan
alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:
Basınç
Meme Açısı
Meme Ölçüsü (inch)
İnceltme

:140 bar
: 50 °
: 0.019”-0.021”
: %5
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İNCELTME ORANI
Fırça ve rulo uygulamalarında en çok % 15 oranında temiz su ile inceltilerek en az iki kat halinde uygulanmalıdır. Püskürtme
ile yapılacak uygulamalarda en fazla % 5 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Yapılacak yüksek metrajlı uygulamalarda,
ambalajlar arasında ton farkını minimize etmek için ürünlerin aynı oranda inceltilmesi çok önemlidir.
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına, düzgünlüğüne ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Kg ile tek katta 7
m² 'ye kadar alan boyanabilir. ( 1 Litre ile tek katta 11 m² 'ye kadar alan boyanabilir. ) Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ(20°C, %65 HR’de)

Dokunma kuruması

: 1-2 saat

Katlar arası kuruma

: 6-8 saat

Son kuruma

: 24 saat

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.
AMBALAJ
20Kg, 10Kg, 3Kg, 15L, 7.5L, 2.5L
UYARI KELİMESİ
DİKKAT
ZARARLILIK İFADESİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
ÖNLEM İFADESİ
P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
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TS 7847 / 2012’ye uygundur.

G tebliğine uygundur.

Kuru Film Kalınlığı
Tane Büyüklüğü
Su Buharı Aktarım Hızı
Su Aktarım Hızı
Çatlak Örtme Özelliği
Karbondioksit Geçirgenliği

: Sınıf E3
: Sınıf S2
: Sınıf V1
: Sınıf W2
: Sınıf A0
: Sınıf C0
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Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar
için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk
yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.
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