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TEKNODUR POLYURETHANE PRIMER                           Katalog No : 1000 - 500  
Ağaç için iki bileşenli poliüretan bir astardır ve gözeneklerin tümünü doldurma yeteneği vardır. Teknodur 
Polyurethane Primer’in derine nüfuziyeti yüzeyi su geçirmez ve sert kılar. Bu ürünün özellikle yeni veya 
işlenmiş ağaç üzerinde kullanılması önerilir. Tek bir kat olarak doğru biçimde uygulandığında bir tabaka 
oluşturmaz fakat yüzeye nüfuz eder Bu ürün renksiz olduğundan ağacın doğal rengini değiştirmez ve 
zaman ile sararmaz.  Bu ürünün üzerine  Teknopox Barrier (1000-103), Teknomarin Polyurethane 
Barrier (8000-103), Teknosilver Anticorrosive (3000-110) ve Teknomarin ERA-4000 (1200-122) ve  
Teknofiller Dolgu (1200 -152) , Teknomarin  Polyurethane  Varnish (8000 -120 ) ve Teknowood Clear 
Sealer (8000-CS120)  uygulanabilir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
Hacimce katı madde (%)                          : 25 
Renk                  : Şeffaf 
Yaş film kalınlığı (µ)               : 80 (tek kat) 
Kuru film kalınlığı (µ)               : 20 (tek kat)   
Teorik Kaplama kapasitesi                                  : 11 
Pratik kaplama kapasitesi (m2/lt)           :  6 ∼ 10 
Uygulama aralığı (ºC)                :  + 5  ∼ + 35 
Kuruma süresi (gün)               :  3 
İkinci kat uygulama (saat) (20 ºC)               :  12 
Tiner                                                    : İnceltmeyiniz. Gerekli ise Teknomarin Polyurethane 

Boya Tineri (8001) kullanınız. 
Yüzey hazırlama                                : Yeni ağaçta temizlenmiş ve sonra hafifçe 

zımparalanmış çıplak yüzeyin üzerine doğrudan 
uygulayınız. Eski ahşaptaki eski boyayı raspa veya 
zımpara kağıdı ile kaldırınız. 

Karışım oranı (ağırlık)               :  80 A / 20 B (ağırlıkça) 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat) (20 ºC)  :  4 
Güvenlik önlemleri                                 : Kolay tutuşabilir. Teneffüs edilmesiyle duyarlılığın 

artması mümkündür. Teneffüs edildiğinde ve cilde 
temas ettiğinde sağlığa zararlıdır. Gözleri ve cildi 
tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması 
mümkündür. Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve 
akan sularda zararlı tesirleri olabilir. Çocukların eline 
geçmemelidir. Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs 
etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve 
kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine 
ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu giyim, koruyucu 
eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. 
Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve 
ambalajı ya da etiketi gösteriniz) Yalnız iyi 
havalandırılan kesimlerde kullanınız. Kaza ya da 
fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu 
etiketi gösteriniz). Bu maddeyi ve kabını bunun için 
ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz. Teneffüs 
edelmesi suretiyle (solunum yoluyla) oluşan 
kazalarda: Kazazede kişiyi temiz havaya çıkarıp 
hareket etmemesini sağlayınız.  


