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TEKNOMARİN POLYURETHANE BARRIER                                                Katalog No : 8000 - 103 
 
Teknomarin Polyurethane Barrier iki bileşenli, yüksek performanslı bir poliüretan ara kat boyadır. 
Kolayca zımparalanabilir. Bu ürün sonkat boyalar için bir ara kat boya olarak özellikle önerilmektedir. 
Çoğunlukla Teknopox Barrier gibi epoxy astarların üzerine veya astarlanmış yüzeylere ve gerekli 
olduğunda önceden epoxy macunlu zımparalanmış yüzeylere uygulanır. Su üstünde kalan bölümlere 
uygulanır.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde (%)                          :  50 
Yoğunluk (gr/cm3)      :  1,4 
Renk       :  Havai mavi 
Parlaklık       :  Mat 
Kuru film kalınlığı (µ)               :  200  
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)      :  5 (100µ) – 2,5 (200µ) 
Uygulama aralığı (ºC)                :  + 5  ∼ + 35 
Kuruma zamanı (20 ºC) 

İlk kuruma (saat)    :  2 
Kuruma (saat)    :  4 
Servise hazır hale gelme (saat)   :  min. 8  

Kat sayısı      :  1 – 2 
Bağıl nem (%)     :  0 – 85 
Tiner                                                  : Hacimce % 10 – 20 Teknomarin Polyurethane Boya 

Tineri (8001-8002) 
Uygulama şekli      :  Fırça, rulo, sprey  
Spray Ekipmanları      
(Conventional)     

Meme Çapı    : 1,7 – 2,2 mm   
Meme Basıncı   : 3 - 3,5 atm 

(Airless)  
Meme Çapı    : 0,026 – 0,031 inch                
Meme Basıncı   : 150 – 180 Atm 

Yüzey hazırlama                               : Teknomarin Polyurethane Barrier’in uygulanacağı 
astarlar veya macunlar iyice zımparalanmalı ve 
temizlenmelidir. Kir,nem ve yağ olmamalıdır. 

Karışım oranı (ağırlıkça) (%)              :  85 A/ 15 B 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 ºC) (saat) :  4-6 saat  
Güvenlik önlemleri                                  : Kolay tutuşabilir. Teneffüs edildiğinde ve cilde temas 

ettiğinde sağlığa zararlıdır. Cildi tahriş eder. Teneffüs 
edilmesiyle duyarlılığın artması mümkündür. 
Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve 
ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Çocukların eline 
geçmemelidir. Gaz/ Duman/ Buhar/ Aerosol teneffüs 
etmeyiniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve 
kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine 
ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve 
koruyucu giyim kullanınız. Kaza ya da fenalık halinde 
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derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi 
gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde 
kullanınız. 

 


