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Panel Kapı Boyası  
 
Alkid reçine esaslı, amerikan panel kapıları için tasarlanmış, yarı mat görünümlü, 
örtücü ve koruyucu son kat panel kapı boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Yeni veya daha önceden boyanmış amerikan panel kapıları, ahşap panel kapı, 
mdf ve masif ahşap yüzeyler için dekoratif son kat boyası olarak kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Yarı mat bir boyadır. 
• Sararmaya karşı maksimum dirençtedir. 
• Suya ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır. 
• Zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençtedir. 
• Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlar. 
• Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir. 

 

Uygulama 
 

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde 
yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve 
ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları 
yapılabilir. %10 oranında Bianca Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 
kat boya tatbik edilir. Katlar arasında 30 - 40 dk kadar beklenmelidir.    

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Fırça, rulo ve pistole uygulamalarında % 10 oranında Bianca Sentetik Tiner ile inceltilir. Boyayı kullanmadan 
önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 1 - 1,5 saat 
Toz Tutmama: 10 - 15 dakika 
Sertleşme Kuruması: 24 saat 
 

Boyanabilen  Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 10 m2 alan tek kat boyanabilir.  
 

Parlama Noktası 
 

33ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.   
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması   

• H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 
• H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

 

Önlem İfadeleri   

P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. 
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P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
-Müdahale 
P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / hekimi 
arayın. 
P331: Kusturmayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın.  
-Depolama 
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 
-Bertaraf 
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Uyarı Kelimesi 
 

Tehlike 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

 


