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TANIMI: Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine bazlı son kat boyadır. 

OZELLIKLERI: Kaba pası alınmış paslı yüzeyler üzerine, astar ve arakat gerektirmeksizin doğrudan 

uygulamaya elverişlidir. Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkilidir. Çok güçlü güneş ışığı, yüksek 

nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençlidir. Metal yüzeylere mükemmel yapışır 

ve hızlı kurur. 

KULLANIM ALANI: Yapı çelikleri, pik demir, makine, bahçe mobilyası ve bank, asansör, demir parmaklık 

gibi metal ve galvanize metalleri boyama işlemlerinde kullanılır. Ahşaba ve metale özel görünüm 

kazandırmak için de kullanılabilir. 

Texniki xüsusiyyətləri : 

Parlaklık (60º) : min. 90  

Solid ,% (weight) : 70 + 2  

Yoğunluk (g/cm3 ,20ºC) : 1.15-1.20  

Viskosite (KU, 25ºC) : 90-100 

 Parlama Noktası: > 21 °C 

İSTİFADƏ QAYDALARI: Yüzeyden yağ ve kirler temizlenmeli, kabarmış paslar spatula, tel fırça ya da iri 

dişli bir zımpara (P80) ile alınmalıdır. Boyamadan önce, kutuyu açtığınızda boyayı iyice karıştırın.  

Tatbikat Şekli: POLİMETAL, metal ya da paslı yüzeylere doğrudan iki kat halinde uygulanmalıdır. Birinci 

kat uygulandıktan sonra, 30 dakika ile 5 saat arasında beklenip, ikinci kat uygulanmalıdır. 5 saat sonra 

hala ikinci kat uygulanmamışsa, ikinci katı uygulamak için en az 30 gün beklenmelidir.  

 Kullanılan Aletler : Fırça, rulo veya pistole tabancası.  

İnceltme / Karışım Oranı: Fırça ile uygulanması için inceltme gerektirmez. Eğer gerekirse Panda Selulozik 

Tiner ile hacmen % 5 oranında inceltilebilir. Pistole tabanca ile uygulama sırasında Panda-Selulozik Tiner 

ile hacmen % 15 oranında inceltilebilir 

KURUMA ZAMANI: 30 dakikada sert kurumasını 24 saatte tamamlar. Tam sertliğini kazanması 7 gün 

sürer. 

KAPLAMA ALANI: Tek katta yaklaşık 8-10 m2 /L 
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SAXLAMA MÜDDƏTİ: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından 

korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak 

için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı 

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

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLERİ: R10 : Alevlenebilir. R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile 

temasta sağlığa zararlıdır. 

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. 

SİGARA İÇİLMEZ S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız. S46: Yutulduğunda derhal doktora 

danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. 

 

 

 

 AZS-034-98 Standartina sahib 

 ISO 9001:2008 sənədinə sahib 


