
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uygulama Şekli

Teknik Data

Malzeme Türü - Su bazlı 
Renk - Gri. Sipariş üzerine farklı renkleri yapılabilir 
Sağlık & Koruma -  

Depolama - 12 ay raf ömrü bulunmaktadır. 5°C ile 25°C arasında muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz. 
Soğuk havaya maruz bırakmayınız. 

 

Yüzeyler - Plastik , akrilik, mermer, uygulama yapacağınız tezgahlar, paslanmaz çelik, beton, laminant yer kaplama, 
fayans ve boyalı zeminler

 

Kürlenme süresi - 300 mikron ıslak film kalınlığı (WTF) oda ısısında bırakılarak 140 dakika içerisinde ön kürleşmeyi tamamlar. 
Kurutma yöntemine ilave olarak hava sirkülasyonu sağlanarak yüzey ısısını maksimum 50°C’ ye çıkarınız. 

 

Sprey İle Uygulama - Basınçsız sprey tabanca ile uygulayınız. (17 thou büyüklüğünde kapak ölçüsü)ıslak kaplama kalınlığının 
300 mikron ve kuru kaplama kalınlığının ise 100 mikron olması gerekmektedir. 
Yün ile Uygulama - Çift kat uygulayınız, her kat için ön kürleşme süresini bekleyiniz. Islak film kalınlığının ( WTF) 300 ve kuru film 
kalınlığının ( DTF) 100 mikron olması gerekmektedir. 

 

Dış Hava Koşulları - Protectapeel Multisurface ’ın iç mekanda kullanım süresi 12 aydır. Dış mekan hava şartlarına dayanımı 
sağlamak için Protectapeel 1090 Top coat ile uygulanır. 
Temizleme - Uygulama yaptığınız alet ve gereçleri su ile temizleyiniz.
Onarım – Koruyucu kaplamanın kenarlarında boşluk oluşur ya da bazı kısımlarında yırtıklar meydana gelebilir. 
Yeniden başlamak yerine hasar gören kısmı keserek kestiğiniz kısma yama yapabilirsiniz. Bu sistemle hem zamandan tasarruf 
etmiş hem de fazla ürün kullanmamış olursunuz. 
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Viskosite: 9000 ± 500 cP@ 20°C
Yanma Noktası: N/A
Yoğunluk: 1.09kgl-1 

Çekme Direnci :
Kopma Esnemesi :

>10 MPa
>1000 %

Yapışma:  < 1.0 MPa

Kuru Madda İçeriği:32 ± 2 %
pH: 7-8
Maximum VOC: 0 gl-1

Açıklama - Protectapeel Multisurface aşınma, lekelenme, boya ve yağ sıçramaları, 
çizilmeleri engelleyen ve gözeneksiz iç mekan yüzeylerinde koruma sağlayan film kapla-
madır. Sıvı kuruduktan sonra yüzeyde dayanıklı bir film oluşma süresi diğer ürünlere göre 
çok daha kısadır. Kullanılan yüzeyler: plastik, mermer, akrilik, uygulama yapacağınız 
tezgahlar, paslanmaz çelik, beton, laminant yer kaplama, fayans ve boyalı zeminlerde 12 
aya kadar koruma sağlar. 

                                          Birleşen tehlikeli ve zehirli değildir. Alev almaz. Yüzeyden sökülen kuru film atığının çevreye zararı 
yoktur. Malzeme Güvenlik Belgesi (MSDS) bakınız. 

Uygulama – Detaylı bilgi için Spraylat International Limited ile temas kurunuz. Ambalajında bekleyen ürünün kullanma-
dan önce iyice karıştırılması gerekmektedir. Uygulama yapmadan önce uygulama yapacağınız zemine ürünü uygulayıp 
sökerek test ediniz. Islak film kalınlığının ( WTF) 300 mikron ve kuru film kalınlığının (DTF) 100 mikron olması gerekmekte-
dir. Islak ya da soğuktan donmuş yüzeylere uygulamayınız. Yağmurdan koruyunuz

Kaplama – 300 mikron ıslak filmin (WTF) 1 kg için yaklaşık olarak teorik kaplama oranı 4 m2’dir
Sökme - Kuru film el ile yüzeyden sökülerek ya da vakumlu hortum ile yüzeyden çıkarılabilir. Ürünün soğuktan 
donmasını engelleyiniz

GENEL Not: Ürünler üretim şartlarına göre iyi değerlendirilip daha sonra uygulanmalıdır. 
(Değerlendirme ürünün yaşlanma olasılığını da içermelidir)Yukarıda belirtilen tavsiyeler 
kullanıcının ürünleri doğru kullanabilmesi açısından iyi niyet ile oluşturulmuştur. 
Taahhüt ve yükümlülük içermemektedir. Sorularınız hakkında Teknik Satış Bölümümüz 
ile görüşüp bilgi alınız. 


