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Permoyaldız Alüminyum Yaldız Boya, her türlü metal üzerine ve özellikle
ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz borusu, baca, kalorifer
tesisatları gibi yüzeylerde veya dekoratif görünüm kazandırılmak istenen

taş, beton, ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır.

PERMOLİT PERMOYALDIZ
ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

• Uygulandığı yüzeylere parlak, metalik görünüm kazandırır.
• 300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.

ÜRÜN NO: 04.018



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: Solvent bazlı, hidrokarbon reçine esaslı, ısıya dayanıklı, dekoratif, parlak, metalik görünümlü son kat, koruyucu boyadır.

Kullanım Alanı: İç ve dış cephelerdeki her tür metal üzerine, özellikle ısı ileten sistemlerin boruları, soba borusu, egzoz borusu, baca, kalorifer tesisatları gibi sıcak yüzeyler 
veya metal görünüm istenen yüzeyler üzerine kullanılabilir.

Özellikleri: Alüminyum yüzey veya ışık yansımasının istendiği orta dereceli korozif ortamlardaki çelik yüzeylerde antipas uygulamasına gerek kalmadan kullanılır. 300°C 
'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. Örtücülük gücü yüksektir. İstenilen yüzeylere parlak, metalik görünüm kazandırır. Hızlı kurur.

Teknik Özellikler
 

Görünüm  : Parlak, düz, son kat metalik boya
Renk  : Alüminyum - gri 
Viskozite  : 15 – 20 Sn Ford Cup 4 / 25°C
Yoğunluk  : 0,93 ± 0,05 gr/cm³
Katı Madde  : 34 ± 2 (120°C 30 dak.)
Kullanılabileceği en yüksek sıcaklık: 300°C
Kaplama Gücü : Yüzey şartlarına ve kullanım amacına bağlı olarak, tek katta 14–16 m² /L
    Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması tavsiye edilir.
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması  10 - 15 dakika
(23ºC 50% HR)   Dokunma kuruması  12 saat
      Katlar arası bekleme süresi 1 saat 
Parlama Noktası :  > 4°C
Ambalaj Şekli : 15 L, 2.5 L, 0.75 L, 0.375 L, 0.25 L

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak tüm yüzeyler toz, yağ, pas, kir, kendini taşıyamayacak gevşek dokular ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılır. Paslı yüzeyler tel 
fırça, raspa, zımpara veya kumlama ile temizlenir. Ahşap yüzeylerin reçineleri selülozik tiner ile nemlendirilmiş bez ile silinir. Yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır

İnceltme: Kullanıma hazırdır, inceltilmez. 

Uygulama: Permoyadız  iyice  karıştırılarak  boya  tabancası,  daldırma,  fırça  veya  rulo  ile uygulanır. Tek kat uygulama yeterli örtücülüğe sahiptir. İstenirse ikinci kat 
uygulama en az bir saat sonra yapılır. Uygulama araçlarının temizliği rapit tiner ile yapılabilir.

Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından korunarak 5 yıl saklanabilir. Üst üste, 15 L'lik 
ambalajlarda en fazla 5, 2.5 L'lik ambalajlarda en fazla 7, 0.75 L'lik ambalajlarda en fazla 8, 0.375 ve 0.25 L'lik ambalajlarda ise en fazla 9 ambalaj istiflenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar 
Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Uygulamayı, yüzey sıcaklığı + 5°C ile + 35°C arasında, iyi havalandırılan ortamlarda yapınız.
Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında, bol esintili ortamlarda ve yağış altında yapmayınız.
Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız, Ürünü en fazla +35°C de gölgede depolayınız.
Ürünü kullanacağınız zaman kapağını açıp işiniz bittiğinde hemen sıkıca kapatınız.

ZARARLILIK İFADELERİ
H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür
H315: Cilt tahrişine yol açar
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

ÖNLEM İFADELERİ
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.-Sigara içilmez.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501: İçeriği/kabı 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre bertaraf edin.

Etiketlemeyi gerektiren tehlikeli bileşenler: Toluen (Cas No: 108-88-3).
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Daha fazla bilgi için www.permolitboya.com.tr


