
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Uygulama Şekli

Teknik Data

Malzeme Türü: Su bazlı
Renk -  Yeşil 
Sağlık & Koruma -  

Depolama Raf ömrü 12 aydır. 5°C ile 25°C’ de muhafaza ediniz. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz. 
Yüzeyler -  Akrilik, plastik, boyalı yüzeyler ve polistiren malzemeler 

Kürlenme süresi - 300 mikron ıslak film 140 dakika oda ısısında ön kuruma seviyesine ulaşır. İlave kurutma için hava sirkülasyonu 
sağlamak ve yüzeyin ısısını yükseltmek başarılı olacaktır. Yüzey ısısının maksimum 50°C olması gerekmektedir. 

 

Sprey İle Uygulama - Basınçsız hava tabancası ve 17 thou kapak ölçüsü ile uygulanmalı ve minimum 300 mikron ıslak film 
kalınlığına (100 mikron kuru film) ulaşmalıdır.  
Yün ile Uygulama - Yüzeye çift kat uygulayınız ve ikinci katı sürmede önce ilk katın ön kuruma süresini bekleyiniz. 300 mikron 
ıslak film (100 mikron kuru film) kalınlığına ulaşmalıdır.  

 Dış Hava Koşulları - Protectapeel Signmask iç mekan kullanımları için geliştirilmiş olup 12 ay süresince dayanıklı ve 
kullanıma uygundur.  
Temizleme - Rulo ve ekipmanları kullanım sonrası su ile yıkayınız.  
Onarım – Koruyucu kaplama film köşelerinden hava alır ya da yırtılır ise, yeniden üzerine ürün uygulayarak onarabilirsiniz. 
Alternatif olarak hasar görmüş kısmını keserek üzerine yeniden ürün ilave ediniz. 
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Viskosite: 3000 ± 250 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 Signpeel akrilikler, plastikler, boyalı yüzeyler ve boya spreyle-
me esnasında polistiren malzemeleri korur ve metal vakumlamalarda kullanılır. Kuruma 
sonrası film kesilerek boyanacak alan/ şekil belirlenir. Sadece iç mekan kullanımları için 
uygundur. 

                                          Birleşenin ıslak formu zehirli değildir ve alev almaz. Kurumuş film atığının çevreye zararı bulunmamak-
tadır. Detaylı bilgi için malzeme güvenlik formuna bakınız. (MSDS) 

Uygulama – Detaylı bilgilendirme için Spraylat International Limited ile iletişime geçebilirsiniz. Ürünün minimum ıslak 
film kalınlığına ulaşması gerekmektedir. Ambalaj içeriklerinin kullanmadan önce iyice karışması gerekmektedir. Ürünü 
kullanmadan önce uygulama yapılacak zemine ürünü uygulayıp sökerek test ediniz. Ürünü soğuktan ve yağmurdan 
koruyunuz ve donmasını engelleyiniz.
Minimum ıslak film kalınlığının (WFT) of 300 Mikron [100 Mikron kuru film kalınlığı (DFT)] olması gerekmektedir. Daha az 
miktarda uygulama yapıldığında yüzeyden çıkarmanız zorlaşacaktır. 

Kaplama – Teorik olarak 300 mikron ıslak filmin her 1 kg için geçerli olan kaplama oranı 4m2’dir. 
Sökme - Kuru film yüzeyden el ya da vakumlu makine ile çıkarılabilir. Ürünün soğuktan donmasını engelleyiniz. Aksi 
halde yüzeyden çıkarırken parçalanabilir. 

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. 


