
BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam 

şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

• Sınıf: Su Bazlı Yol Çizgi Boyası
• Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme, fırça, rulo.
• Ürün Adı: Hydral
• Ürün Rengi: Beyaz

                                                                                                                 

• TCK Genel Müdürlüğü karayolları teknik şartnamesine, TS EN 

1871 ve TS EN 1436 standartlarına uygundur.                                  

• Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yansıtma 

gücünü, rengini ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. UV 

direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir.                                    

• Çabuk kuruduğu ve sertleştiği için en geç 30 dk içinde uygulama 

yapılan alan trafiğe açılır.                                                                

Şehir içi ve şehirlerarası yolların, havaalanlarının, otoparkların, 

depoların ve her türlü alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde 

kullanılır.                                                                                            

• Su bazlı olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına herhangi bir 

zararlı etkisi yoktur.   

• Tek bileşenli, su bazlı, yansıtma gücü mükemmel yol çizgi 

boyasıdır. 
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UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

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

yoktur. İht�yaç duyulursa su �le �ncelt�l�r. 

Kuruma Süres�: 15 dk. (19 ºC ve % 49 Nem )
Uygulama Koşulları: 10 ºC - 40 ºC 
Max. Nem: % 80

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

sağlanmalıdır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama B�lg�ler�:

Otomat�k uygulama ek�pmanları �le yol yüzey�ne püskürtülerek 

ve üzer�ne cam kürec�kler dökülerek uygulanması tavs�ye ed�l�r.

Yolda mevcut bulunan boyanın tem�zlenmes� tavs�ye ed�l�r. . 

TEKNİK BİLGİ FORMU

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

• Renk: Beyaz

• V�skoz�te: 90 ± 10 (KU)

• Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1                                                              

• Parlaklık Faktörü Sınıfı / Değer�: LF7 / β ≥ 0,85

• UV yaşlandırma: UV 1

• Örtücülük oranı: En az %95                                                     

• Depolama kararlılığı: 6 ve üzer�

 

Yaş Boya Tüket�m 500-00  g / m2

Cam Kürec�ğ� 350 g / m2
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TEKNİK BİLGİ FORMU

• 25 kg' lık özel paslanmaz metal ambalajlarda 

kullanıcıların h�zmet�ne sunulmaktadır.

• Ayrıca özel uygulamalar �ç�n IBC' lerde satışı 

yapılmaktadır.

• Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır.

• Kapalı alanlarda depolayınız.

    AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI


