
SANAYİ BOYALARI ÜRÜN GRUBU 

Filli Boya Tek Bileşenli Sac Astarı 

Sac, galvaniz ve alüminyum yüzeyler üzerine yapışma artırıcı ve korozyon önleyici olarak uygulanan bir 
astardır.  

FİZİKSEL ÖZELLİKLER  

Renk : Gri/Kırmızı 
Parlaklık : Mat  
Hacimce Katı Madde (%) : 36 ±1 
Ağırlıkça Katı Madde (%) : 52 ±1 
Teorik Kaplama Alanı (m²/kg) : 8  (45 mikron kfk) 
Parlama Noktası (ºC) : <23  
Yoğunluk (g/cm³) : 1,10  ±0,02 
Toz Kuruması (20 ºC/dakika) : 5  
Dokunma Kuruması (20 ºC/dakika) : 20  
Tam Kürlenme (20 ºC/gün) : 7  
Uygulama Tineri : FLB. Selülozik Tiner (% 30-40) 
Uygulama Araçları : Airless, Airspray, Rulo 
Karışım Ömrü : 12 saat 

UYGULAMA ALANLARI 

Sac, alüminyum ve galvaniz yüzeyler 

YÜZEY HAZIRLIĞI 

Yeni çelik: Minimum Sa 2 ½ derecesinde aşındırıcı raspa tavsiye edilir. Gerekiyorsa geçici koruma için uygun 
bir ön imalat astarı kullanın. Son boya sistemini uygulamadan önce ön imalat astarının hasarlı yerleri, 
depolama ve imalattan gelen kirlilik bütünüyle temizlenmelidir.  
Diğer metaller ve hafif alaşımlar: Yağ ve yüzeydeki tüm kirlilikleri temizleyin. Uygun yoğunlukta bir yüzey 
profili elde etmek için aşındırıcı süpürme raspa yapılır. 

UYGULAMA ŞARTLARI 

Doğrudan doğruya çıplak metal yüzeylere uygulanır. Ancak yüzey yağ, gres gibi malzemelerden arındırılmış, 
kuru ve zımparalanmış olmalıdır. Üzerine uygulanan son kat ve astarın yüzeye kolay yapışmasını sağlar. 
Korozyona karşı son derece dayanıklıdır. Üzerine her türlü sentetik, selülozik, poliüretan ve akrilik esaslı son 
katlar kullanılabilir. Üzerine polyester reçine bazlı macun uygulanmamalıdır. Uygulama sırasında ortam 
sıcaklığı minimum 12 ºC, bağıl nem oranını maksimum  % 70 olmalıdır. 

TEHLİKE UYARILARI 

R 10 : Alevlenebilir. 
R 37/38 : Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. 
R 41 : Ciddi göz hasarları tehlikesi. 
R 67 : Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. 

GÜVENLİK UYARILARI 

S 7/9 : Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. 
S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin. 
S 23 : Buharını ve Aerosollerini solumayın. 
S 26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. 
S 60 : Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. 

DEPOLAMA 

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


