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Elastico Soyulabilir Kaplama (Likit Streç) 
 

Emici olmayan cam, seramik, mermer, pvc gibi boyalı veya boyasız yüzeylere 
koruma veya geçici maskeleme amaçlı uygulanan, su bazlı soyulabilir 
kaplamadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Otomotiv, inşaat, mobilya, dekorasyon, cam ve mermer sanayi, sağlık vb. 
alanlarda kullanılabilir. 

 

Özellikleri 
 

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur. 
• Uygulaması kolaydır. 
• Kolayca soyulur ve boyalara dayanıklıdır. 
• Uygulandığı yüzey üzerinde koruyucu bir film tabakası oluşturur. 
 

Uygulama 
 

Uygulama yapılacak yüzeyler üzerindeki düzgünlüğünü bozan öbekler, çıkıntı vb. gideriniz. Katlar arasında 24 
saat bekleyiniz. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. Tek kat uygulanır. Daha ağır şartlar için koruyuculuk gerekiyorsa 2 kat şeklinde uygulanır. İkinci kat 
uygulanmadan önce 30-45 dakika beklenmelidir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile 
karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Son Kuruma: 2 - 3 saat 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 4 - 6 m² alan kaplanır. (Min. 100 micron kuru film kalınlığı 
için). 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

2,50 / 7,5 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. 


