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Forza Geçiş Astarı
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz pigmentli, sentetik boyadan su
bazlı boyaya geçiş astarıdır.
Uygulanacak Yüzeyler
Eski boyalı iç cephelerde, su veya solvent bazlı bir boya ile boyanmış, rengini
kaybetmiş, kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak
yüzeylerde astar olarak kullanılır.
Özellikleri
• Uygulama yüzeyinin iç derinliklerine kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boya tabakasının uygulama yüzeyi
ile bütünleşmesini sağlar.
• Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir.
• Yüzey emiciliğini önlediği için, özellikle sıcak havalarda boyanın erken kurumasını engelleyerek boyanın
daha iyi yayılmasını ve boya sarfiyatının azalmasını sağlar.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Yüksek örtme gücü ve beyaz olması nedeniyle renk değişimi uygulamalarında boya ve zaman tasarrufu
sağlar.
Uygulama
Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Kabarmış ve dökülmüş yerlerin dolgu sistemi ile yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
Özellikle solvent esaslı yağlı boyalı yüzeylere zımpara yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalı, yüzeydeki
toz temizlendikten sonra astarlanma yapılmalıdır. Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile yüzeye tek kat olarak
uygulanır. Uygulama esnasında hava sıcaklığı en az +5°C'de olmalıdır.
İnceltme (Hacimce)
Su ile max % 10 oranında inceltilerek kullanılır.
Kuruma Süresi (20°C)
Son Kat Boya uygulaması: 24 saat
Astarlanabilen Alan
1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 10 m² alan tek kat astarlanır.
Depolama
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.
Ambalaj
3,00 / 10,00 / 20,00 kg
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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