
DEKOR (012400)
MAT TRANSPARAN AHŞAP BOYASI

Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf pigmentler içeren, yüksek penatrasyon gücüne sahip, sentetik 
mat transparan ahşap boyasıdır. Uygulandığı ahşap yüzeylerin ömrünü uzatır. Nefes alma, hızlı 
kuruma ve kolay uygulanabilme yeteneğine sahiptir. Dahili ve harici eski ve yeni her türlü ahşap ve 
mobilya işlerinde dekoratif olarak güvenle kullanılır. Antimikrobiyel ve emprenye özelliği yoktur.

Teknik Özellikler
Kuru film görünümü   : Mat, Transparan
Yoğunluk     : 0,83 ± 0,02 g/ml
Katı madde miktarı   : Ağırlıkça % 21 ± 1
Viskozite (23±2 ºC)   : Akışkan
Parlama Noktas    : 40 °C
Renk     : Bkz. Renk kartelası
Ambalaj Şekli    : Metal Ambalaj
 
Sarfiyat
Ahşap emiciliğine bağlı olarak 1 litre ile tek katta 14-20 m2 yüzey kaplanabilir.

İnceltme
Kullanıma hazırdır.

Uygulama
Eski boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri 
selülozik tiner ile temizlenmelidir. Ham  ahşaplar emprenyeli değilse küf, mantar ve kurtlara karşı uygun ürün ile emprenyelenmelidir. 
“Dekor” fırça, rulo, sünger veya bez kullanılarak inceltilmeden 1-2 kat uygulanmalıdır. Her kat uygulamasından 30 dakika sonra emilmeyen 
fazlalıklar tüysüz bir bez veya sünger ile silinmelidir.

Kuruma Süresi
Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat, toz tutmama 6-8 saat ve sert kuruma 24 saattir. ikinci 
kat 10-12 saat sonra uygulanabilir.

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

Dikkat Edilecek Hususlar
“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

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 başvurun.
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.

Kullanıma 
hazırdır.
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 ZARARLI

F 
ALEVLENİR

Kapağı 
Kapatınız.

Fırça Rulo veya 
Püskürtme ile Uygulayınız.

Karıştırınız


