
SONKAT (012101)
LÜKS SENTETiK PARLAK BOYA

Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış cephelerde, mobilya, kapı, pencere, demir, çelik 
konstrüksiyonlarında, deniz taşıtlarının deniz suyu ile teması olmayan kısımlarında, depo, 
tanker, ferforje gibi her türlü metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılan yüksek kaliteli, 
parlak son kat boyadır. Kolay uygulanır. Fırça ve rulo izi bırakmaz, akma ve çatlama yapmaz ve 
mükemmel örtücülüğe sahiptir.

Teknik Özellikler
Kuru film görünümü   : Parlak, Opak
Yoğunluk     : Beyaz: 1,18  ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı   : Ağırlıkça % 67 ±1
Viskozite (23±2 ºC)   : 95 ± 5 KU
Parlama Noktası    : 42 °C
Renk     : Bkz. Renk kartelası
Ambalaj Şekli    : Metal ambalaj
 
Sarfiyat
Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m2 yüzey boyanabilir.

İnceltme
Hacimce % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama
Fırça, rulo, veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Eski boyalı yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler temizlenir. Gereken 
yerler “İshakol Boya Macunu” ile düzeltilir. “İshakol Astar” ile astarlanır. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, ağaç 
reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Ham ahşap yüzeyler “Dekor” ile doyurulmalıdır. Eski boyalı ahşap yüzeyler macunlama ve 
zımparalama sonrasında “İshakol Astar” ile astarlanarak Sonkat uygulamasına hazırlanmalıdır. Boyanacak metal yüzeyler yağ, pas ve 
kirden arındırıldıktan ve zımparalandıktan sonra “Europax” ile astarlanarak Sonkat uygulaması için hazırlanmalıdır.

Kuruma Süresi
Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 3-5 saat, toz tutmama kuruması 6-8 saat, sert kuruma 24 saat, 
ikinci kat uygulama 10-12 saat.

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından  koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L - 2,5 L - 0,75 L - 0,25 L

Dikkat Edilecek Hususlar
“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni ve tamirat gerektiren yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
“ Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama veya astarlama işlemi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları
R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları
S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurunuz.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.
 

Teknik Bültene 
Bakınız.

Yüzeyi 
Temizleyiniz.

Fırça Rulo veya 
Püskürtme ile Uygulayınız.

KarıştırınızUygulama 
viskozitesine inceltiniz
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TS 39’a uygundur.Kapağı 
Kapatınız.


