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Permolit Permolife Su Bazlı Parlak Boya, iç ve dış mekanlardaki tüm
ahşap, metal ve beton yüzeylerde kapı, pencere ve mobilyalarda

kullanılır.

PERMOLİT PERMOLIFE 
SU BAZLI PARLAK BOYA 

• Parlak görünümlüdür. Yüksek parlaklığa sahip olmasına rağmen, 
su bazlı olduğu için rahatsız edici koku yaymaz, sararmaz ve ağır metal içermez.

• Yağmur ve UV ışınları gibi atmosferik etkilere karşı dirençlidir.
• Atmosfere verilen uçucu organik bileşik miktarı (UOB / VOC) Avrupa

Birliği limitlerinin altındadır.

ÜRÜN NO: 03.200



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, parlak, tam silinebilir, son kat, dekoratif, iç cephe boyasıdır.

Kullanım Alanı: İç ve dış mekânlardaki tüm ahşap, metal ve beton yüzeylerde, kapı, pencere ve mobilyalarda uygun astarlama yapılarak kullanılabilir.

Özellikleri: Yüksek parlaklıkta, solmayan canlı renklere sahip, tam silinebilir, örtücülük gücü yüksek bir boyadır. Su bazlı olduğu için rahatsız edici kokusu yoktur, sararmaz, 
ağır metal içermez. Suya, evdeki kimyasallara ve darbelere karşı dayanıklı, UV ışınları, yağmur ve atmosferik etkilere karşı dirençlidir. Atmosfere verilen uçucu organik 
bileşik miktarı (UOB / VOC) Avrupa Birliği limitlerinin altındadır.

Teknik Özellikler
 

Görünüm  : Parlak, düz görünümlü iç cephe boyası.
Renk  : Kartela renkleri 
Viskozite  : 90 ± 5 KU/25°C
Yoğunluk  : 1,27 ± 0,15 gr/cm³ (renge göre değişir.)
Katı Madde  : 54± 2 (120°C 30 min)
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

Uygulama: Yüzeyler, kendini taşıyabilecek sağlamlıkta olmalı, kir, toz, yağ, pas, kabarık eski boya kalıntıları ve gevşek dokulardan arındırılmalıdır. Seviye farklılıkları, ve 
yüzey kusurları yüzeye uygun su bazlı veya solvent bazlı macun ile düzeltilmelidir. Alçı veya macun ile kaplanmış mineral yüzeyler Permobinder ile astarlanmalıdır. Metal 
yüzeyler, antipas ile astarlanmalıdır. Eski sentetik boyalı yüzeyler, hafifçe zımpara yapılıp, tozu uzaklaştırılıp, Permoset Dönüşüm Astarı ile tek kat olarak astarlanmalıdır. 
İlk defa boyanacak ahşap yüzeyler ise Permolit Su Bazlı Ahşap Koruyucu ile doyurulmalıdır. Boya uygulaması alt zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeylere iki kat halinde 
ve katlar arasında en az 6 saat beklenerek yapılmalıdır. Uygulamadan hemen sonra kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

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

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından ve donmasından korunarak 3 yıl saklanabilir. 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 ise en fazla 8 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar 
Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. 
Yüzey sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında iken gölge takip ederek uygulayınız.
Yağışlı havalarda, aşırı rüzgarlı ortamlarda, nemli yüzeylerde 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.

PERMOLİT PERMOLIFE  
SU BAZLI PARLAK BOYA

Daha fazla bilgi için www.permolitboya.com.tr


