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TEKNİK BİLGİ FORMU 
 
 

PERMOLİT TENİS KORT BOYASI (SOLVENT BAZLI) 
 
Ürün No  : 04.056  Bülten Revizyon No: 01   Yayım Tarihi: 01.01.2018 
 
 
Tanım  : Solvent bazlı, kauçuk takviyeli, alkid bağlayıcı esaslı, mat, son kat, kort ve zemin 
boyasıdır. 
 
Kullanım alanı : Kortlar, oyun alanları, asfalt, beton yüzeyler, mineral esaslı yüzeyler, site, alışveriş 
merkezi, otopark gibi yerlerde, zeminlerin boyanması veya işaretleme amaçlı kullanılır  
 
Özellikleri   : Yapışma gücü ve örtücülüğü yüksektir. Atmosferik etkilere, tuzlu suya, mekanik 
sürtünmelere, kimyasallara ve renk solmasına karşı dirençlidir. Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır. 
Performansı yüksek, uygulaması kolaydır.  
 
Teknik Özellikler 
Görünüm  : Mat, düz (flat) 
Renk   : Beyaz, kırmızı, yeşil, sarı 
Viskozite  : 85 ± 5 KU/25oC 
Yoğunluk  : 1,55 ± 0,10 gr/cm3 
Sarfiyat Miktarı : Uygulama aracına ve uygulama kalınlığına bağlı olarak 0,300L/m2 – 0,500L/m2  
                       (0,500 – 0,800 kg/m2 ) 
Uygulama Kalınlığı : 0,300 – 0,500 mm  
Kuruma Süresi : Dokunma kuruması  10-15 dak. 
(23oC 50% HR)   Tam kuruma  45  dak.  
Parlama Noktası :  < 210C 
Ambalaj Şekli : 15 L  
 
İnceltme   : Kullanıma hazırdır,  Uygulama araçlarına bağlı olarak en fazla %10 Permolit 
Permoyol Yol Çizgi Boyası Tineri ile inceltilebilir. 
 
Uygulama  : Uygulanacak yüzey tozdan, yağdan, gevşek zeminden arındırılmalı sağlam, temiz ve 
kuru olmalıdır. Özel makineler veya airless sistemler ile uygulanması önerilir, fırça veya rulo ile de 
uygulanabilir. Uygulamanın önerilen kalınlığa veya sarfiyat miktarına gelmesine dikkat edilmelidir. Fırça 
veya rulo uygulamalarda katlar arasında 45 dakika beklenmesi önerilir. Parlak, vakumlu beton 
yüzeylerde, yapışma az olacağından uygulama öncesinde yüzeyin pürüzlendirilmesi gereklidir. 
 
Depolama  : Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, oda sıcaklığında, 
direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Üst üste en fazla 5 ambalaj istiflenmelidir.   
 
Dikkat Edilecek Hususlar 
 
  Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.  
  Uygulamayı  + 5oC ile + 35oC arasında yapınız. 
  Uygulamayı yaz aylarında gölge takip ederek yapınız, direkt güneş altında ve bol esintili 

ortamlarda ve yağış altında yapmayınız. 
  Aşırı sıcak veya rutubetli yüzeylere uygulama yapmayınız. 
  Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. 
  Kullanacağınız miktar boyayı inceltiniz. 
  Artan boyada kabuk oluşumunu önlemek üzere yüzeye bir miktar Permolit Permoyol Yol Çizgi 

Boyası Tineri ilave ederek karıştırmadan saklayınız. 
 
Tehlike 
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Zararlılık ifadeleri 
H225  : Kolay alevlenir sıvı ve buhar 
H304  : Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür 
H315  : Cilt tahrişine yol açar 
H361d : Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var 
H373  : Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir 
 
Önlem İfadeleri 
P102  : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın 
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). 

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


