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Permolit Permolife, su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, örtücü ve koruyucu, son kat panel kapı 
boyasıdır.

PERMOLİT PERMOLIFE 
SU BAZLI AMERİKAN KAPI BOYASI 

• Uzun ömürlüdür.
• Permokolor renk tüpleriyle renklendirilebilir.

ÜRÜN NO: 03.070



Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.

Tanım: Su bazlı, saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, örtücü ve koruyucu, son kat panel kapı boyasıdır.

Kullanım Alanı:  Amerikan panel kapılarda ve her türlü ahşap yüzeylerde kullanılabilir.

Özellikleri: Her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır, örtücülük gücü yüksektir, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Ahşabın doğal dokusunu gösterir. Su bazlı olduğu 
için rahatsız edici kokusu yoktur, kurşun içermez. Suya, evdeki kimyasallara ve darbelere karşı dayanıklıdır. Sararmayan bir boyadır. Atmosfere verilen uçucu organik bileşik 
miktarı (UOB / VOC) Avrupa Birliği limitlerinin altındadır.

Teknik Özellikler
 

Görünüm  : Yarı mat, düz görünümlü son kat boya
Renk  : Kartela renkleri 
Viskozite  : 95 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk  : 1,29 ± 0,15 gr/cm³ (renge göre değişir.)
Katı Madde  : 53 ± 2 (120°C 30 dak)
pH  : 8,5 ± 1
Sarfiyat Miktarı : Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 14 – 18 m2/L 
    Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması  30 dak
(23ºC 50% HR)   Tam kuruma  24 saat
      Katlar arası bekleme süresi 6 saat
Parlama Noktası :  – (Parlamaz)
Ambalaj Şekli : 15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L

Yüzey Hazırlama

İnceltme: Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde en fazla %5 oranında su ile inceltilebilir.

Uygulama: Yüzeyler kir, toz, yağ, eski boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalı ve kuru olmalıdır. Yeni boyanacak ham yüzeylerde 
Permolit Su Bazlı Ahşap Koruyucu kullanılması önerilir. Boya uygulamasına geçilmeden önce yüzey hafifçe zımparalanıp tozu, nemli bir bezle alınmalıdır. Boya 
uygulaması fırça veya saten rulo ile en az iki kat halinde ve katlar arasında en az 6 saat beklenerek yapılmalıdır. En iyi sonuç için, uygulama ahşabın damar yönünde 
fırça ile yapılmalıdır. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Depolama: Üst üste, 15 L’lik ambalajlarda en fazla 5, 7.5 L’lik ambalajlarda en fazla 6, 2.5 L’lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L’lik ambalajlarda en fazla 8 ambalaj 
istiflenmelidir.  

Dikkat Edilecek Hususlar 
Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. 
Yüzey sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında iken uygulayınız
Bol esintili ortamlarda, aşırı nemli ve sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız. 
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Önlem İfadeleri
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on (Cas No:55965-84-9) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

TS 5808’e uygundur.
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