
 

 

                          

 

 

 

 

 

AFA & COLOUR EPOKSİ SON KAT BOYA 

 

TANIM                                                                                          :Sentetik epoksi-polyamid reçine esaslı , iki bileşenli, kimyasal  
                                                                                                        ve fiziksel etkilere mukavim  epoksi son kat  boyasıdır. 
RENK                                                                                            :Sipariş üzerine AFA Sanayi Boyaları kataloğundaki tüm  
                                                                                                        renkler  üretilebilir. 
PARLAKLIK                                                                               :Parlak. 

SOLİD                                                                                           :Renklere bağlı olarak (Sertleştirici dahil olmak üzere)%50-60 dır. 
ÖZGÜL AĞIRLIĞI                                                                    :Renklere bağlı olarak 1.10-1.32 gr/cc 

KARIŞIM                                                                                     :Ağırlıkça 2 kısım boyaya, 0,6 kısım sertleştirici verilmelidir. Çok iyi 
                                                                                                       karıştırılmalı ve karışım 14-16 saat içinde tüketilmelidir. Zira  

                                                                                                        karışımın ömrü 14-16 saat arasındadır.Bu süre sonunda karışımda  
                                                                                                        jelleşme başlar. 
KURUMA                                                                                     :20 ºC ortam sıcaklığında 1,5-2 saat içinde yüzey kurumasını 20-22 

                                                                                                      saat içinde tam kurumasını yapar. Kimyasal etkilere karşı koyabileceği   
                                                                                                       kemikleşme süresi tatbikattan sonra 6-7 gündür. Kuruma ve 

                                                                                                        kemikleşmeyi süratlendirmek için 80ºC lik bir sıcaklıkta 1 saat   
                                                                                                       fırınlanabilir.                                                                                    
YÜZEY HAZIRLAMA                                                               : Yüzeydeki kir,yağ v.s. bilinen temizleme yöntemleriyle  
                                                                                                         temizlenmelidir. Pas ve hadde kabuğu en ufak noktalarına 

                                                                                                         kadar giderilmelidir. Bu da ancak kum püskürtme ile mümkündür.                       
TATBİKAT                                                                                 :Tam anlamıyla hazırlanan yüzeyler vakit geçirmeksizin AFA   
                                                                                                        Epoxy Astar Boya tatbik edilir. Asgari 6 saat, azami 1 gün sonra  
                                                                                                        altışar arayla 2. kat  AFA Epoxy Son Kat Boya tatbik edilir.Bu 

                                                                                                        sistemin kimyasal ve fiziksel etkenlere karşı üstün mukavamet  
                                                                                                        gösterebilmesi,yüzey hazırlamaya gösterilen itinaya ve toplam 

                                                                                                        boya kalınlığının 100-200 mikron altına düşmemesine bağlıdır. 
                                                                                                        Kemikleşme sürecini tamamlayan AFA Epoxy Son Kat Boya  
                                                                                                        petrole,benzine,gazlara,tabii ve madeni yağlara,seyreltik alkalilere 

                                                                                                        tam mukavim bir yüzey oluşturur. Solventlerin ve seyreltik asit 

                                                                                                        asit çözeltilerinin büyük bir  kısmına kısa süreli temaslarda ve  
                                                                                                        sıçramalarda mukavimdir.Birlikte herhangi bir kimyasal etkiye 

                                                                                                        maruz bırakılmama koşuluyla 100-120ºC ısıya da mukavemet  
                                                                                                        gösterir. 
UYARILAR                                                                                 : Tatbikatlar 5ºC nin üstündeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. 
                                                                                                        Kapalı yerlerde yapılan tatbikatlarda havalandırma sağlanmalıdır. 
                                                                                                        Sıcaklık 150ºC yi geçen yüzeylerde kullanılmamalıdır. 
                                                                                                        Kullanmadan artan boyaları kutuya geri dökülmemelidir. 
TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI                               :S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz .  
                                                                                                        S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız.  
                                                                                                        S 3/7/9 kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir 
                                                                                                        yerde koruyunuz.  

                                                                                                       S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyeniz.  
                                                                                                       S 51 İyi havalandırılan yerlerde kullanınız. 
                                                                                                       R 20/21/22 Solunduğunda, deri ile temasta,  yutulduğunda zararlıdır. 
                                                                                                       R 10 Alevlenebilir. 

STOKLAMA                                                                                Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5 ºC ile 35º C arasındaki 
                                                                                                       ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda saklandığında Raf ömrü: 1  
                                                                                                       yıldır.                  
 

  

*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız. Her türlü değiştirme düzeltme hakları saklıdır. 
 

 


