
	  
	  
	  
	  

Sabacoat 3000 
	  

    Ürün Bilgi Föyü 

	  
Ürün Tanımı 
Sabacoat 3000 , Sabacure 1’le kürlenen,  2 bileşenli poliüretan esaslı zemin boyasıdır. 

	  
Özellikler 
- Kendi kendine yüzeye yayılır (self-levelling) 
- Ek yeri olmadan kaplama sağlar 
- Yüksek sürtünme direnci vardır 
- Ses yalıtımı sağlar 
- Düzgün bir yüzey görünümü ve kaymazlık sağlar 
- Kimyasal dayanımı vardır 
- Solventsizdir 

	  
Uygulama Alanı 
Sabacoat 3000, kamyon ve kamyonet kasalarının zeminlerinde, karavan, otobüs ve konteyner 
endüstrilerinde ek yeri olmadan boyama yapmak ve sızdırmazlık sağlamak için kullanılan bir üründür. 
Güneş gören açık satıhlara uygulanması önerilmez. 

	  
Kullanım Şekli 
Daha ayrıntılı bilgi ve uygulama metodları için teknik danışmanınızla temasa geçiniz. 

	  
Teknik Veriler 
Formülasyon temeli  :  poliüretan 
Akışkanlık (20 °C) (EN 12092) :  yaklaşık 11000 mPa.s 
Yoğunluk (EN 542) :  yaklaşık 1510 kg/m3

 

Hacimsel Katı  :  yaklaşık 100 % 
Parlama noktası  :  > 200 °C  
Proses zamanı-kap ömrü (23 °C, 75% bğl) :  yaklaşık 35 dakika 
Kürlenme zamanı (23 °C, 75% bğl) :  yaklaşık 24 saat 
Kaplama Alanı :  yaklaşık 4,5 kg/m², (3 mm kalınlıkta) 
Temizleme solventi :  SABA Cleaner 21 
Uygulama ortam sıcaklığı                              :  minimum + 5 °C  maksimum + 25 °C 
Depolama sıcaklığı                                                    :  minimum + 5 °C  maksimum + 25 °C  
Raf Ömrü                                                                   :  Açılmamış ambalajda 6 ay  

	  
Sipariş Bilgisi 
Ambalaj 
İçeriği 

Kova 9,1 kg 

	  
Renk Gri 

RAL 7042 
Ürün No. 500327 

	  
	  

Güvenlik Önerileri 
Güvenlik konusunda daha fazla bilgi için Saba Malzeme Güvenlik Bilgi Föylerine başvurunuz. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri 
karar vermelidirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul 
edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurlan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz ve talimatlar için de geçerlidir. 
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