
BOYA TÜKETİM MİKTARI

Not: Tabloda verilen değerler, teorik değerlerdir. Tüketim miktarları, 

boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak 

değişiklik gösterebilir

ÜRÜN BİLGİLERİ

• Sınıf: Tek Bileşenli Soğuk Bordür Boyası
• Ürün Rengi: Beyaz
• Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme, fırça ve rulo.
• Ürün Adı: Signawall

•Bordür boyama uygulamaları trafik ve yaya güvenliğinin 

artırılmasında önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda kapalı 

otoparkların kolon boyama ve numaralandırma işlemlerinde 

kullanılarak, yönlendirme sağlanır. 

•Tek bileşenli hava kurumalı alkid reçine esaslı yansıtma gücü 

mükemmel bordür ve kolon boyasıdır.                                           
•Her türlü şehir içi refüjlerin, bordür taşlarının, otopark depo gibi 

alanlardaki kolonların çizilmesi, işaretlenmesi ve boyanmasında 

kullanılır.                                                                                             

•Yapışma gücü, UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir.
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Kend� t�ner� �le �ncelt�leb�l�r: T�ner: TNR–2300-15

Yüzey Hazırlama ve Uygulama B�lg�ler�:

Ürün uygulama v�skoz�tes�nde olduğu �ç�n �nceltmeye �ht�yaç 

yoktur. İht�yaç duyulursa kend� t�ner� �le �ncelt�l�r.

        
Uygulama sırasında, eld�ven ve maske kullanın.

Yüzey�n kuru, tozsuz, yağ ve d�ğer k�rlerden arındırılmış olması 

sağlanmalıdır. Yüzeyde mevcut bulunan boyanın tem�zlenmes� 

tavs�ye ed�l�r. 

Uygulama Koşulları: 5 ºC - 40 ºC,
Max. Nem: % 80

Kuruma Süres�:  20 dk.( 23 ºC ve % 49 Nem, 10 km/sa rüzgar)

TEKNİK BİLGİ FORMU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

• Renk: Beyaz

• V�skoz�te (KU): 90 ± 10 KU

• Yoğunluk: 1,60 ± 0,1 g / ml

• Katı madde m�ktarı (Ağırlıkça): %77 ± 3

• βParlaklık faktörü sınıfı / değer�: LF7 /  ≥ 0,85 

• Depolama Kararlılığı: 6 ve üzer�

• Örtücülük oranı: En az  %95

• UV yaşlandırma: UV 1

   

                                                            

Yaş Boya Tüket�m 500-900  g / m2
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TEKNİK BİLGİ FORMU

•Uygun depolama koşulları altında stok ömrü m�n. 1 yıldır.

•S�gnawall, 25 kg' lık metal ambalajlarda kullanıcıların 

h�zmet�ne sunulmaktadır. Ayrıca özel uygulamalar �ç�n IBC’ 

lerde satışı yapılmaktadır.

•Kapalı alanlarda depolayınız, ateş kaynaklarından uzak 
tutunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

MSDS


