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TANIMI: Alkid bağlayıcı esaslı, mat son kat bir boyadır 

OZELLIKLERI: Kapatıcılığı yüksek, çabuk kuruyan, fırça izi bırakmayan iç dekorasyonlar için üretilmiş, 

ahşap metal ve duvar yüzeyler üzerine kullanılabilen, yıkanıp silinebilen, dayanıklı bir boyadırUygulandığı 

yüzeylerde mükemmel beyazlık ve örtme gücüne sahiptir. Taramaya müsait olup, fırça izi ve akma 

yapmadığından, fırça ve rulo ile rahat uygulama sağlar 

Texniki xüsusiyyətləri : 

Parlaklık(60 C) :Max 11  

Katı madde % (ağırlıkça ) : 85 +2  

Yoğunluk ( g/cm3 ,20ºC) :1.78+0.05  

Viskozite ( KU,25ºC) : 125+5 

İSTİFADƏ QAYDALARI: Ahşap yüzeylerin budakları yakılmalı, varsa eski boyaları kazınıp zımparalandıktan 

sonra, tercihen renksiz Panda AHŞAP KORUYUCU ve Panda Antipas  ile astarlanmalıdır. Metal yüzeyler 

ise kir, pas ve yağları temizledikten sonra Panda  ANTİPAS ile astarlanmalıdır. İki kat olarak uygulanır. 

İkinci kat uygulamadan önce 1 gün beklenmelidir. Panda SENTETİK TİNER ile % 5-10 oranında 

inceltilebilir.+5°C ile +30°C arasında, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulayınız. Kullandığınız aletleri, 

uygulamadan hemen sonra Panda  Sentetik Tiner ile temizleyiniz.   

KURUMA ZAMANI: 20 ºC Dokunma kurumasını 1-2 saatte Toz tutmama kurumasını 3-4 saatte sert 

kurumasını 12-15 saatte tamamlar. 

KAPLAMA ALANI: Tek katta 15 m 2 /L 

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. 
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