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SUTUT  SU ƏSƏSLI ÇÖL SƏTH BOYASI 

Nəşr:00 

Tərix:02.01.2013 

 

TANIMI: Akrilik əsaslı, suda həll olunmuş, eləstik,  nəmönleyici , antibacterial mat fasad boyasıdır.  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ : SUTUT  boya hər növ səthə yapışma gücü yüksek olan, çatlamayan, çekildiyi səthdə 

elastik təbəqə yaradır,  fırça və rulo izi buraxmayan, çəkildiyi zaman axmayan, suya və atmosfer 

təsirlerinə davamlı,  dekorativ , çöl səth boyasıdır. Yüksək örtücülüyə malikdir, kiflənməyə yol vermir  və 

tənəffüsetmə xüsusiyyeti ilə divardaki rütubətin çölə çıkmasını təmin edir. Tərkibindəki  silikon sayəsində 

rütubətli mühitlərdə səthin qabarmasını və tökülməsini qarşısına alır. 

Texniki xüsusiyyətləri : 

Rənq : Rənq kataloquna bax. 

Parlaklık : Mat 

Qatı madde, (kütlə) : 52-53% 

Xüsusi  çəkisi  ( g / cm3 ,20°C) : 1.28- 1.29 

Viskozite ( KU ,25°C) : 85-90 

pH (25°C) : 8.0 - 9.0 

İSTİFADƏ QAYDALARI: Boya çəkiləcək səth kənar cismlərdən və köhnə boyadan təmizlənməlidir. Səthin 

son qat boyamaya düzgün hazırlanması nəticəsində: boya daha möhkəm yapışacaq, hamar və qüsursuz 

olacaq, eyni bərabərdə quruyacaq, daha uzunmüddətli olacaq.İlk olaraq PANEXTER ilə çatlar doldurulur. 

Ardınca  PANDA PRİMER  və ya  PANBİNDER ilə astarlama işi görüldükdən  2-3 saat  sonra 15 % su ilə 

incəldilərək rulo  və yə firça an azı 1 saat fasilə ilə ikiqat halində çarpaz çekilir. Boyanmiş səth 36 saat 

şaxta və yağış təsirinə məruz qalmamalədər. Tətbiq zamanı səth və mühit istiliyi 5-30 ° C arasında 

olmalıdır 

QURUMA MÜDDƏTİ : 1-3 saat araliğinda quruyor. İkinci qat 3 saat sonra çəkilir. Tam quruma 24 saat.  

SƏRFİYYAT: Səthin hopduruculuq dərəcəsindən asılı olaraq tək qatda 11-13 m2/ lt dir.  

SAXLAMA MÜDDƏTİ: Güneş işığı düşməyən yərdə, orijinal qabında, qapağı açılmadan, donmadan 

qorunaq şərtilə 2 il saxlanıla bilər. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün Texniki Dəstək Bölməsinə 

müraciət edin.  

TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLERİ: Gözə və orqanizm daxilinə düşməsindən qorunun. Usaqlar üçün əlçatmaz 

yərdə saxlayın.  

Qablaşdırma İnformasiyası : 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt. 

 AZS-034-98 Standartina sahib 

 ISO 9001:2008 sənədinə sahib 


