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Havuz Boyası (Pool Paint) 
 

Poliüretan reçine esaslı, çift bileşenli, kullanıma hazır, elastik ve her türlü 
zemine kolayca uygulanabilen, su ve su basıncına dayanıklı havuz boyasıdır.  
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

• Havuzlarda, su tanklarında, su depolarında, 
• Metal tanklarda ve su sarnıçlarında, 
• Süs havuzlarında, göletlerde, barajlarda, su kanallarında, 
• Arıtma ve denge depolarında, 
• Beton, sıva ve şap üzerinde. 
 

Özellikleri 
 

• Uygulaması kolaydır. 
• Aşındırıcı U.V. ışınlarına dayanıklıdır. 
• Elastiktir, çatlama veya kabarma yapmaz. 
• Zorlu yüzeylere aderansı yüksektir. 
• Islak alanlarda oluşan suya ve buhara karşı dirençlidir.   
 

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. En iyi performans için iki kat uygulanmalıdır. Fırça, rulo veya uygun bir püskürtücü ile uygulanmalı ve 
kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Karışım 20-30 dakika 
içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama sonrası, uygulama yapılan alan su ile doldurulmadan önce 10 gün tam 
kürlenmeye bırakılmalıdır 
 

Karışım Oranı (Ağırlıkça) 
 

A Komponent: 6  
B Komponent: 1,1 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

İlk Kuruma: 2 saat 
İkinci Kat Kuruma: 4 saat 
Tam Kuruması: 24 saat 
 

Boyanabilen Alan 
 

Uygulama şekli ve zemine bağlı olarak;  
1 mm kuru film kalınlığı için 1,3 kg/m²  
1 mm ıslak film kalınlığı için 1,2 kg/m² 
Havuz ve göletler için 2 kg/m² 
Teras ve zeminler için 2,5 kg/m² 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

4,50 kg (3,80 kg A Komponenti + 0,70 kg B Komponenti) 
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A Komponent 
 

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 
 

B Komponent 
 

Zararlılık Sınıflandırması 
  

Akut Toks.4; H332: Solunması halinde zararlıdır. 
Göz Tahrişi 2; H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. 
BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 
BHOT Tekr. Mrz.2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. 
Cilt Tahr.2,H315: Cilt tahrişine yol açar. 
Cilt Hassa.1; H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
Solunum hassa.1; H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. 
Kans.2; H351: Kansere yol açma şüphesi var. 
 

Önlem İfadeleri 
  

-Tedbir 
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. 
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. 
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. 
P264: Elleçlemeden sonra … ile iyice yıkayın. 
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
P285: Yetersiz havalandırma varsa, solunum koruyucu giyin. 
 

-Müdahale 
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No’lu Telefonunu veya doktoru / 
hekimi arayın.  
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız. 
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 
P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat 
bir pozisyonda tutun. 
P304+P341: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay 
biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
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P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım / bakım alın. 
P342+P311: Solunum bulguları gösterirse: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. 
 

-Depolama 
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 
P405: Kilit altında saklayın. 
 

-Bertaraf 
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

   
 


