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• Akma yapmaz.
• Örtme gücü yüksek.
• Uygulaması kolay. 

• Her türlü iç ve dış yüzeyde kullanılır.

Akçalı Sprey Boya, hızlı kuruyan, mükemmel bir koruyucu tabaka oluşturan, dayanıklı, uzun ömürlü, genel 
kullanım amaçlı, son kat boyadır.

İçeride ve dışarıda kullanılan her türlü ahşap, metal, beton sıva gibi tüm yüzeylere uygulanabilir.
Mobilya ve eşya gençleştirme, beyaz eşya, genel onarım, imitasyonlar, hobi, dekorasyon, bisiklet, 

motorsiklet, otomotiv ve makine parçaları gibi çok geniş bir kullanım alanı vardır.

AKÇALI SPREY BOYA

ÜRÜN NO: 01



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

Ürün No: 08.001 Düz renkli boyalar / 08.002 Metalik boyalar / 08.003 Floresan renkli boyalar / 08.005 Oto tampon boyaları / 08.006 Oto jant boyası / 08.008 Soba Boyası 
/ 08.009 Şeffaf koruyucu vernik mat, ipek mat, parlak

Tanım: Solvent bazlı, akrilik bağlayıcı esaslı, hızlı kuruyan, koruyucu tabaka oluşturan, genel kullanım amaçlı, son kat boyadır.

Kullanım Alanı: İçeride ve dışarıda kullanılan her türlü ahşap, metal, beton, sıva gibi tüm yüzeylere uygulanabilir.

Özellikleri: Mobilya  ve eşya gençleştirme,  beyaz  eşya, genel onarım, imitasyonlar,  hobi, dekorasyon, bisiklet, motosiklet, otomotiv ve makine parçaları gibi çok geniş 
bir alanda kullanılabilir. Düz boya, metalik boya, floresan boya, oto tampon ve jant boyası, soba boyası ve parlak, ipek mat, mat vernik çeşitleri ile her ihtiyaca cevap verir. 
Hızlı kurur, dayanıklı bir film tabakası oluşturur. Akma yapmaz. Örtme gücü yüksek, uygulaması kolaydır. İyi yayılır. Kurşunsuzdur. Ozon tabakasına zarar veren hiçbir madde 
ihtiva etmez. PVC, fiber ve problemli metal yüzeylerde özel binder veya uygun astar tatbik edilmelidir.

Efekt boyaları (Altın, bronz, alüminyum, …) el dokunmayacak yerlerde kullanılmalıdır, bu boyalar ele çıkabilir. Bazı efekt boyalarında üzerlerine koruyucu amaçla vernik 
tatbik edildiğinde ton değişimi gözlenir.

Teknik Özellikler
 

Görünüm  : Muhtelif
Renk  : Kartela renkleri 
Viskozite 20°C : 11 – 13 sn DIN Fort cup 4
Yoğunluk 20°C : 0,75 ± 0.10 gr/cm³ (Renge ve ürüne göre değişir.)
Kaplama Gücü : Kullanılan çeşide ve yüzeye göre değişebilir ortalama 2,5 – 3 m²/400ml kutu
Kuruma Süresi : Toz Tutmama  10 dakika
(23ºC 50% HR)   Dokunma kuruması  20 dakika
      Tam kuruma  24 saat
    Katlar arası bekleme süresi  20 – 25 dakika
Basınç (20°C) : 4.0 ± 0.5 bar
Basınç (50°C) : 8.0 ± 0.5 bar
Raf Ömrü  : Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında 10 yıl.
Parlama Noktası :  <0°C
Ambalaj Şekli : 400 ml teneke ambalajlarda.

Yüzey Hazırlama

Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak tüm yüzeyler toz, yağ, pas, kir, kendini taşıyamayacak gevşek dokular ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılır. Yüzey bozuklukları 
ve seviye farkları Permomacun Sentetik Boya Macunu ile düzeltilir. Macunlanan alan zımparalanıp tozu temizlenir. Permomast sentetik astar ile astarlanır.

İlk defa boyanacak ahşap yüzeyler: Yeni boyanacak metal yüzeyler üzerindeki yağ, temizleme solventine batırılmış bez ile temizlenir.
Paslanır metaller üzerine antipas uygulanmalıdır.

İlk defa boyanacak metal yüzeyler: Yeni boyanacak metal yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve her türlü kir yüzeyden uzaklaştırılır. Paslanır metal yüzeyler Akçalı Antipas Pas 
Önleyici Metal Astarı ile astarlanır.

Diğer Yüzeyler: PVC gibi yapışma sorunu oluşturabilecek yüzeyler ile vernikli yüzeyler veya parlak boyalı yüzeyler uygulama öncesi, özel astarlar ile veya uygun yöntemler 
(matlaştırma, zımparalama…) ile tutunmayı kolaylaştırıcı hale getirilmelidir.

Eski boyalı yüzeyler: Yüzeyler, kabarmış, kalkmış tabakalardan arındırılır. Tozu nemli bezle alınır.

İnceltme: Kullanıma hazırdır, inceltilmez. 

Uygulama: Uygulama öncesinde kutu yaklaşık 2 dakika iyice çalkalanmalıdır. Kutu dik tutularak 25 – 30 cm mesafeden püskürtülmelidir. Uygulama ince katlar halinde 2 
veya 3 çapraz kat olarak tatbik edilmelidir.

Uygulama sonrasında sprey kutusunda hala boya kalmışsa, tıkanmaması ve tekrar kullanılabilmesi için kutu baş aşağı çevrildikten sonra birkaç kez kısa püskürtme 
yapılarak valf temizlenmelidir.

Uygulamadan hemen sonra sprey boya bulaşan yerler temizleme tineri ile veya rapit tiner ile nemlendirilmiş bezle temizlenebilir.

Kep değiştirilerek farklı uygulamalar yapılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar 
Basınçlı kaptır, direkt güneş ışığından ısı kaynaklarından ve darbeden koruyunuz. Bitmiş bile olsa kutuyu delmeyin, ateşe atmayın.

Kullanmadan önce yaklaşık 2 dakika iyice çalkalayınız
Sıcak yüzeylere uygulama yapmayınız.
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.

AKÇALI SPREY BOYA

Daha fazla bilgi için www.permolitboya.com.tr


