
 

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş. 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli 

Tel: (0216) 571 11 90  (pbx) 

www.tempoboya.com.tr 
 

DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU 

Tempo Antipas (Gri ) 

ÜRÜN TANIMI 

Tempo Antipas; Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, pas önleme gücü yüksek astar boyadır. 

ÖZELLİKLERİ 

İçerdiği alkid reçine ve pas önleyici antikorozif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik yüzeyleri paslanmaya 

karşı korur. Alkid reçinesi sayesinde uygulama yüzeyi ile çok iyi aderans oluşturur. Yüksek nem ve zor iklim şartlarına karşı 

dirençlidir. Üstün örtme kabiliyeti nedeniyle işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. 

 
UYGULANACAK YÜZEYLER 

Her türlü demir-çelik-sac yüzeyleri korozyonuna karşı korumak için kullanılır. 

 
UYGULAMA 

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. 

Tempo Antipas uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ide iyice zımpara yapıldıktan sonra, 

yüzeydeki yağ ve kirlilikler tinere batırılmış üstüpü ile iyice silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-

çelik-sac yüzeyler ise tel fırça veya zımpara ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve tinere batırılmış üstüpü ile yüzey 

tozu alınmalıdır. 

 Tempo Antipas, yüzeye yumuşak tüylü sentetik boya fırçası veya püskürtme yöntemi ile +5°C ile +30°C arasında 

uygulanmalıdır. Çabuk kuruma ve yüksek örtme gücüne rağmen, aktif koruma amacıyla iki kat uygulama yapılması önerilir. 

Airless uygulamalarda istenen film kalınlığı kontrol edilmek kaydıyla, tek kat uygulanır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 

no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. 

 
Havasız (Airless) Püskürtmede: 

Basınç                              :140 bar 

Meme Açısı                    :50° 

Meme Ölçüsü (inch)    : 0.013” 

İnceltme                         : %10-15 
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İNCELTME ORANI 

Fırça ve rulo uygulamalarında %5-10, püskürtme ile yapılan uygulamalarda %10-15 oranında tiner ile inceltilir. 

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 

Dokunma kuruması     : 1-2 saat 

Sertleşme kuruması      : 6-8 saat 

Son kat uygulama          : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

SARFİYAT 

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Litre ile  tek katta 15 m² 'ye 

kadar  alan astarlanabilir. ( 1 Kg ile  tek katta 9,5  m² 'ye kadar  alan astarlanabilir.) (45±10 mikron kuru film kalınlığında.) 

Kesin sarfiyat için, kontrollü numune yapılmalıdır. 

PARLAMA  NOKTASI 

 36°C 

DEPOLAMA 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklanabilir. Ambalajın içinde boya kaldığı zaman kalan boyayı en 

güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı 

sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir. 

AMBALAJ 

18Kg, 3Kg, 1Kg, 15L,  2.5L,  0.75L 

UYARI KELİMESİ 

Tehlike 

ETİKETLENDİRME İÇİN TEHLİKEYİ BELİRLEYİCİ BİLEŞENLER: 

çözücü nafta (petrol), orta alifatik 

ZARARLILIK İFADESİ 

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. 

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

ÖNLEM İFADESİ 

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. 
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P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın. 

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/ 

doktoru arayın. 

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ 

çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. 

P405 Kilit altında saklayın. 

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

 

 

                   TS 11651’e  uygundur. Sınıf 1. İlk Kat 

 

                    G tebliğine uygundur. 

 

 

 

Poz No  

15.540.1101, 15.540.1102 

Rayiç No  

10.300.1155 

 

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.  

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 

standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.  
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