
SANAYİ BOYALARI ÜRÜN GRUBU 

Filli Boya Epoksi Ara Kat Astar 

Epoksi –poliamid esaslı, iki bileşenli yüksek yapışma mukavemeti, film kalınlığı ve korozyon direnci özelliği 
gösteren ara kat bir kaplamadır. Üzerine uygulanacak epoksi boyalarla uyum sağlayarak boya filminin 
koruyuculuk özelliğinin artmasını sağlar. Kimyasallara karşı direnci yüksektir. 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER  

Renk : Tüm Renklerde 
Parlaklık : Yarı Mat 
Hacimce Katı Madde (%) : 62 ±1 
Ağırlıkça Katı Madde (%) : 72 ±1 
Teorik Kaplama Alanı(m²/kg) : 9 (30 mikron kft) 
Parlama Noktası (ºC) : <23  
Yoğunluk(g/cm³) : 1,59 ±0,02 
Dokunma Kuruması (20 ºC /dakika ) : 30 
Tam Kuruması (20 ºC /saat) : 5 
Tam Kürlenme (20 ºC /gün) : 7 
 
Karışım Oranı  

Filli Boya 4 – 1 Epoksi Arakat : 4 kısım (Ağırlıkça) 
Filli Boya 4 – 1 Epoksi Astar Sertleştiricisi : 1 kısım (Ağırlıkça) 

Uygulama Tineri : FLB. Epoksi Tiner 
Uygulama Araçları : Airless, Airspray, Rulo 
Karışım Ömrü : 8 saat 

UYGULAMA ALANLARI 

Suya, deniz suyuna, neme, yağa, gres yağlarına ve kimyasal maddelere karşı korunması gereken metal 
yüzeylerde astar olarak uygulanır. 

UYGULAMA 

Yüksek korozyon direnci istenen alanlarda total kuru fil kalınlığını artırmak amacı ile astarlanmış zemin 
üzerine son kat öncesi yapılan uygulamadır. Uygulama ve kurutma süresince uygulama yapılacak yüzeyin, 
ortam sıcaklığının ve hazırlanmış boyanın sıcaklıkçığının 12 ºC’ nin altına düşmemesi ve ortamın bağıl nem 
oranının ise % 70 ‘in üstüne çıkmaması gerekir. 

TEHLİKE UYARILARI 

R10 : Alevlenebilir 
R20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır 
R37/38 : Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.  
R41 : Ciddi göz hasarları tehlikesi 
R43 : Cilt ile temasında alerji yapabilir  

GÜVENLİK UYARILARI 

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
S9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz 
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun 
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın 
S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin  
S56 : Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin. 

DEPOLAMA 

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 1 yıldır. Direkt güneş 
ışığından kaçınılmalıdır. 


