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PANSATEN  SU BAZLI SILIKONLU IPEK MAT BOYA 

Nəşr:00 

Tərix:17.10.2015 

 

TANIMI: Akrilik Su Bazlı, akrilik kopolimer baglayici esaslı,silikon katkılı, ipek mat dekoratif son kat iç 

cephe boyasıdır 

OZELLIKLERI : Çevre dostu,   silinme özelliğine sahip, sararmayan, toz ve kir tutmayan, örtücülüğü 

yüksek, kokusuz ve esnek yapıda, ipeksi mat dokuda bir iç cephe boyasıdır. Bünyesindeki silikon ve özel 

reçinesinin su itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği, boyanın silinebilirliğini artırdığı gibi, özellikle 

rutubetli ortamlarda kabarmasını ve dökülmesini önler.  

Teknik Ozellikleri : 

Renk : Renk kataloğuna bakınız. 

 Katı madde,% (ağırlıkça) : 56 - 58  

Yoğunluk (g/cm3 ,20C) : 1.31 –1,35  

Viskozite ( cPs, 25ºC) : 9000-11000  

pH (25C) : 8.0-9.0  

Parlaklık(85 C , gloss) : 28-40 (60 C , gloss) : 5-10  

Tatbikat : PanSATEN uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam , kuru, tozdan arındırılmış durumda olmalıdır 

. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Doldurulması gereken çukur ve 

çatlaklar Panexter Macun  ile macunlanmalı ve Panda Binder veya Panda Primer ile astarlanmalidir. Astar 

uygulanmış yüzeylere 18-24 saat bekledikten sonra iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 

saat beklenmelidir. Çok tarama yapmadan yüzeylere düzgünce yedirilmelidir. Rulo ile tatbikatında, en iyi 

neticeyi almak için, ürünün sıkıştırılmadan uygulanması gereklidir.(Tarama rulonun tek yönde aşağı 

yukarı indirilip çaıkartılarak kullanılmasıdır.) 

Kullanılan Aletler: Fırça veya Saten rulo ile uygulanır. 

 İnceltme  Oranı: Su ile % 15-20 oranında inceltilebilir.  

Kuruma Zamanı (20 C): Dokunma kuruması 15 dak, toz tutmaz kuruması 30 dak,sert kuruma 4 saat. 

Boyanabilen Alan : Tek katta 15-18 m 2 /lt (16 m 2 /kg). 

Depolama Kosullari: Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 C arasında 

depolayınız. Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.  

Guvenlik Uyarilari: S2 : Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz. S24/25 : Göz ve deri ile 

temasından sakınınız. S46 : Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.  
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