
ÜRÜN TANIMI

Polyurethane Basecoat fırça veya konvansiyonel sprey ile kullanılmaya uygun olarak formüle edilmiştir. 
* Mükemmel kapatma için yüksek opaklık 

* Sert ve dayanıklı 
* Pürüzsüz cila için kolay zımparalama 

* Kolay profil kontrolü için yarı parlak cila 

İyileştirme sürelerini azaltmak için hızlandırıcı eklenebilir ve son cilanın renginin derinliğini arttırmak için Interspray kullanarak renkler daha da açılabilir. 

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk YRA800-Beyaz, YRA802-Mavi

Finiş Yarı parlak Mat

Özgül Ağırlık 1.39

Katı Madde Oranı 50% 

Karışım oranı Hacim bakımından olarak 3:1

Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı YRA805

Raf öm rü 2 yıl

VOC (arz edilen) 488 g/lt 

Birim Ebatları 2.5 Lt 

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

  10°C (50°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

 

Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO) 11 saat 7 saat 3 saat 2 saat

Sandable 48 saat 30 saat 16 saat 8 saat

Ambalaj açıkken uygulanabilme süresi-Pot 

süresi

5 saat 3 saat 2 saat 1 saat

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

  10°C (50°F) 15°C (59°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

Üzerine atılabilecek ürünler Min Max Min Max Min Max Min Max 

 
Interspray 900 32 saat 4 gün 16 saat 3 gün 10 saat 2 gün 8 saat 1 gün

Perfection 32 saat 4 gün 16 saat 3 gün 10 saat 2 gün 8 saat 1 gün

Perfection (Professional) 32 saat 4 gün 16 saat 3 gün 10 saat 2 gün 8 saat 1 gün

Polyurethane Basecoat 32 saat 4 gün 16 saat 3 gün 10 saat 2 gün 8 saat 1 gün

Toplac 48 saat ext 30 saat ext 16 saat ext 8 saat ext

Not: Toplac sadece zımparalanan Polyurethane Basecoat ile kullanılmalıdır. 

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık Önceden boyanmış yüzeyler 

Uygun Durumda Super Cleaner ile yıkayıp temizleyin. Tatlı su ile durulayın ve kurumaya bırakın. 280-320 no kağıt ile 

zımparalayın. 

Kötü Durumda Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın. 

GELKOT/KOMPOZIT Yüzeyin yağını solventin içine batırilmış bir bezle iyice temizleyin ve bezi bulaşmaması için sık sık 

değistirin. 280-320 cins kağıt ile z ımparalayın. 

EPOKSİ ASTARI  60-120 numaralı zımpara kağıdıyla zımparalayın. Interprime 820 ile astarlayın. 

EPOKSİ ASTARLAR  Temiz su ile durulayıp kurumaya bırakın ve 180-280’lik kağıtlar ile z ımparalayın. Tüm 

kumlama/zımpara kalıntılarını temiz hava püskürterek ardından bir fırça ve ya süpürge yardımıyla temizleyin. (En iyi sonucu

elde etmek için vakumla temizleyin.) 
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Tavsiyeler Karışt ırma Kullanılan ürünleri uygun şeklide karışt ırın. Polyurethane Basecoat baz ve serleştiricisini belirtilen oranlarda 

karışt ırın. 

İnceltici YTA910, YTA920, YTA930 

Temizleme YTA925 Ekipman temizliği için GTA853 kullanılabilir. 

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Polyurethane Basecoat sadece kontrol edilebilen atmosferlerde kullanılmalıdır. 
Konvansiyonel Sprey YTA910 veya YTA920 kullanarak DIN #4 yapışkan kutusunda 14-18 saniye süresince inceltin. 

Emme kutusuyla birlikte konvansiyonel tabanca kullanılırken 1.1-1.4 mm uç önerilmektedir. Basınçlı sistemelerde 1.1mm’lik 

uç kullanılmalıdır. 
Diğe r Airmix sprey uygulaması: Basınç: 2.5 bar. Uç Boyutu: 06-113. Kuruma süresini azaltmak için 5-10ml Interspray 

Accelerator, YQA100 ekleyebilirsiniz. Gerekirse Polyurethane Basecoat, Perfection kullanılarak inceltilebilir. Eğer %10dan

fazla eklendiyse Polyurethane Basecoat yaymak daha zor olacaktır. HVLP spreyleme uygulamaları kuru film kalınlığının 

azalmasına yol açar. Tam performans elde etmek için belirlenmiş miktar DFT kullanılmalıdır. 

Bazı önemli noktalar Tamamen su içinde kalacak yüzeyler için uygun değildir. 10°C’nin altında uygulamayın. Ürün ısısı en az 10°C ve en fazla 

35°C olmalıdır. Yüzey ısısı en az 10°C ve en yüksek 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 10°C en fazla 35°C olmalıdır. 

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri Uygun şekilde zımparalandıktan sonra dolduruculara, astarlara veya boya işlerine uygulayabilirsiniz. Polyurethane 

Basecoat’I esnek yüzeylerde kullanmayınız. Tek komponentli ürünler üzerinde kullanılmamalıdır. 

Kat Sayısı 1-2 defa

Kaplama (Teorik olarak) - 12.5 m²/lt  
(Pratik olarak) - 7.0 m²/lt sprey

Tavsiye edilen DFT 50 mikron kuru sprey

Tavsiye edilen WFT 100 mikron islak sprey

Uygulama Yöntemleri Fırça, Konvansiyonel Sprey, Airmix, Rulo

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza GENEL BİLGİ:
Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5’C/40’F ile 

35’C /95’F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.  

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır. 

Güvenlik GENEL: Solunum yoluna zararlı olabilecek isosiyanat içerir. Clear Wood Sealer - Fast Dry kontrollü bir ortamda 

kullanılmalıdır. Aşırı sprey boya deri tahrişine ya da solunum sorunlarına yol açabilir. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, 

aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ: Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi 

yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili 

yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla 

ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararla (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar 

ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve 

deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir. 
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