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G61 LUX
TANIM: Sentetik alkid reçine esaslı dekoratif son kat parlak boyadır.
ÖZELLİKLERİ: Yüksek ve kalıcı parlaklıkta, iyi yayılan, mükemmel yapışan, ahşap ve mineral yüzeylerde
kullanılan koruyucu ve dekoratif son kat boyadır.
UYGULAMA ALANI: Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında, her türlü metal, ahşap
ve mineral yüzeylerde, uygun astarlarla kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:

Casati Lux’ün uygulanacağı metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra 1 kat
Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise 1 kat ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra 1 kat Sentetik
Astar ile astarlanmalıdır. Mineral yüzeyler ise macunlama işlemi sonrasında 1 kat Sentetik Astar ile
astarlanmalıdır.
Uygulama:
 Kullanım öncesinde 9 veya 5 kısım boya, 1 kısım sentetik tiner ile inceltilir. (~%10-15).
 Alt yüzey işlemleri ve uygun astarlama yapılmış, temiz, tozsuz, yağsız ve kuru yüzeylere 2 kat halinde
uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 8 saat beklenmesi tavsiye edilir.
 Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği sentetik tiner ile yapılabilir.
KURUMA SÜRESİ(25ºC): İkinci kat uygulama yaklaşık 8 saat, sert kuruma yaklaşık 24 saattir.
BOYANABİLEN ALAN: Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-17 m2, 1 kg ile 9,5-13,5 m2 alan boyanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir.
Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
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* 0,75 L ile 4,5 - 6,4 m2 alan boyanabilir.
** 2,5 L ile 15,0 - 21,2 m2 alan boyanabilir.
*** 3,75 L ile 22,5 - 31,9 m2 alan boyanabilir.
**** 7,5 L ile 45 - 63,8 m2 alan boyanabilir.
***** 15 L ile 90 -127,5 m2 alan boyanabilir.

VİNYET
KURŞUNSUZ
TS 39’a uygundur.
Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.
Yalın 6-Sigma uyguluyor.
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2.kat:8 saat
son kuruma:24 saat

