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TEKNİK BİLGİ FORMU 
 
 

PERMOLİT TENİS KORT BOYASI (SU BAZLI) 
 
Ürün No  : 03.191  Bülten Revizyon No: 01   Yayım Tarihi: 01.01.2018 
 
 
Tanım  : Su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, son kat, kort ve zemin boyasıdır. 
 
Kullanım alanı : Kortlar, oyun alanları, yay trafiğine açık 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  : Yarı mat, düz (flat) 
Renk   : Beyaz, kırmızı, yeşil,  
Viskozite  : 115 ± 5 KU/25oC 
Yoğunluk  : 1,25 ± 0,15 gr/cm3 
Katı Madde  : 51 ± 2 (120oC 30 dak) 
pH   : 8,5 ± 1 
Sarfiyat Miktarı : Yüzey şartlarına bağlı olarak tek katta 10 – 15 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 
 
Yüzey Hazırlama 
Uygulama yapılacak yüzeylerden, kendini taşıyamayacak durumda olan tüm tabakalar temizlenerek 
uzaklaştırılmalı, serbest kum, toz ve yağ gibi yapışma gücünü düşürecek faktörlerden arındırılmalı, 
Gerekirse yüzeyler yıkanmalıdır.  
 
Astarlama 
İlk defa boyanacak yüzeyler, emiciliği azaltmak, aderansı artırmak amacıyla Permolit Su Bazlı Tenis Kort 
Boyası %50 oranında su ile inceltilerek uygulanmalıdır. 
 
İnceltme   : Su ile hacimce ~ %10 oranında inceltilmelidir.  
 
Uygulama  : 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 uygulamalarında 2 kat halinde ve katlar arasında 6 saat beklenerek yapılmalıdır. Parlak, 
vakumlu beton yüzeylerde, yapışma az olacağından uygulama öncesinde yüzeyin pürüzlendirilmesi 
gereklidir. Kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir. 
 
Depolama  : Ağzı açılmamış ambalajında, palet üzerinde, serin ve kuru yerde, direkt güneş 
ışığından ve donmasından 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.  
 Uygulama yapılmış yüzeyler, 3 gün boyunca yağıştan, fiziksel ve kimyasal etkilerden korunmalıdır. 
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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 
 
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik hizmet 
bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmemektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


