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Forza Panel Kapı Boyası
Amerikan panel kapılar için tasarlanmış su bazlı, akrilik emülsiyon esaslı, yarı
mat görünümlü, örtücü ve koruyucu son kat boyadır.
Uygulanacak Yüzeyler
Yeni veya daha önceden boyanmış amerikan panel kapıları, ahşap panel
kapı, mdf ve masif ahşap yüzeyler için dekoratif son kat boya olarak kullanılır.
Özellikleri
• Solvent içermediği ve su ile inceltildiği için kokmaz.
• Sararmaya karşı maksimum dirençtedir.
• Suya ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır.
• Çevreye ve insan sağlığına zarar vermez.
• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.
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 su ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. Katlar
arasında 4 - 5 saat kadar beklenmelidir.
İnceltme (Hacimce)
Fırça, rulo ve pistole uygulamalarında %10 oranında su ile inceltilir. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız
ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
Kuruma Süresi (20°C)
Dokunma Kuruması: 30 - 40 dakika
Sertleşme Kuruması: 24 saat
Boyanabilen Alan
1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 9 - 11 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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