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Boypen - PVC Boyası
Akrilik kopolimer esaslı, uzun ömürlü, parlak görünümlü, yüksek örtücülük ve
beyazlığa sahip silinebilir PVC boyasıdır.
Uygulanacak Yüzeyler
Her türlü PVC nin üzerine uygulanır.

Özellikleri
• Solvent içermediği ve su ile inceltildiği için kokmaz.
• Su bazlı olduğu için çabuk kurur. 3 - 5 saat içinde ikinci kat uygulamasına geçilebilir.
• İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.
• UV ve ısıya karşı dayanıklıdır.
• Zamanla sararmaz, çatlamaz.
• Parlaklığı kalıcıdır.
• Su geçirmez, silinebilir, ovalanabilir.
• Üstün örtme gücüne sahiptir.
• PVC yüzeylerde kullanılır.
Uygulama
Bianca Boypen uygulaması yapılacak yüzeyler temizlenmelidir. 5°C'nin üzerinde uygulanır. Gerek duyulduğu
takdirde ince zımpara ile yüzey temiz ve pürüzsüz hale getirilmelidir. İki kat Bianca Boypen uygulaması yapılır.
Katlar arasında 5 saat beklenmelidir. Bianca Boypen fırça, rulo veya püskürtme metotlarından biri ile uygulanır.
İnceltme (Hacimce)
Su ile ilk kat ve ikinci kat için max. % 10 oranında inceltiniz. İnceltilmeden de uygulaması yapılabilir. Boyayı
kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
Kuruma Süresi (20°C)
İlk Kuruma: 1 saat
İkinci Kat Uygulama: 5 saat
Son Kuruma: 24 saat
Test mukavemetini 4 gün sonra kazanır.
Boyanabilen Alan
1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 14 m² alan tek kat boyanır.
Depolama
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.

Ambalaj
0,75 / 2,50 lt
Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri
• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.
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