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AMBALAJ
15 Litre

Havasız (Airless) 
Püskürtmede
Basınç: 120 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.023’’
İnceltme: Kullanıma hazır-
dır. Kesinlikle inceltilme-
melidir.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, 
serin ve kuru yerde don-
dan, direkt güneş ışığından 
korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kul-
lanımdan hemen sonra 
hava almayacak şekilde 
kapatınız.

SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüze-
yin cinsine, emiciliğine ve 
yapısına göre 1 Litre ile tek 
katta, 6-7 m² arasında alan 
boyanabilir. Kesin sarfiyat 
için kontrollü numune ça-
lışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
Toz tutmama: 1 saat
Dokunma kuruması: 2 saat
Son kuruma : 6 saat
Tam sert kuruma: 24 saat

İNCELTME
İlk kat (astar) temiz su ile 
%100, birinci kat ve ikinci 
kat %10 oranında temiz su 
ile inceltilir.

ÖZELLİKLERİ
Mineral zeminler üzerinde yüksek 
yapışma kabiliyeti ve mükemmel 
örtme gücü ile en zor zeminlerde 
tatmin edici sonuçlar oluşturur. At-
mosferin aşındırıcı etkilerine karşı 
dirençlidir. Renk solması ve sarar-
maya karşı dirençlidir. Uygulandığı 
yüzey ile bütünleşir ve çatlama, 
dökülme yapmaz. Yağlara, zayıf 
asit ve bazlara dayanıklıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Tenis kortları, mineral esaslı yü-
zeyler, beton yüzeyler üzerinde 
yaya trafiğine açık stok depoları, 
giriş, koridor ve hollerde güvenle 
uygulayabileceğiniz bir boyadır.

UYGULAMA
Yüzeyler temiz, kuru, yağsız ve 
kendini taşıyabilecek durumda 
olmalıdır. İlk kat boya bire bir su-
landırılarak astar olarak yüzeye 
tatbik edilir. İkinci ve üçüncü kat 
boyalar %10 inceltilerek yüzeye 
uygulanır. Katlar arasında en az 6 
saat beklenmelidir. Fırça veya rulo 
ile uygulanabilir. Uygulamada 
yüzey ve hava sıcaklığının en az 
+5°C ile + 30°C arasında olması-
na dikkat ediniz. Kuvvetli esintili, 
direkt güneş ışığı alan yüzeylerde 
uygulama yapmayınız. Asfalt gibi 
bitümlü yüzeyler üzerine çimen-
to esaslı şap benzeri uygulama 
yapıldıktan sonra boya uygu-
laması önerilir. +30°C üzerinde 
hava sıcaklıklarında uygulama 
yapılacaksa gölge olan cepheler-
de uygulama yapılmalı ve  saat 
11-16 arasında uygulama öneril-
memektedir.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 
26568 no’lu İnşaat Genel Teknik 
Şartnamesi ’ne uygun yapılan alt 
yapı yüzeylerinde   uygulanması 
gerekmektedir. 
Detaylı uygulama, sağlık-güven-
lik-taşıma riskleri ve önlemleri ile 
ilgili bilgileri içeren ürün MSDS 
ve TDS formlarına www.filliboya.
com adresinden ulaşabilirsiniz.

UYARI-1
Tozumalı mineral esaslı yüzeyler-
de yüzey basınçlı suyla temizlen-
dikten sonra Filli Boya Semicrete 
uygulanarak üzerine astar ve son 
kat uygulanabilir.

Su bazlı, sentetik reçine esaslı, mat görünümlü kort ve 
zemin boyasıdır. 

Kort Boyası


