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TEKNOPOX 1555 HS FINISH PRIMER                               Katalog No : 8000 – 110HS  
 
Teknopox 1555 HS Finish Primer epoxy esaslı, iki bileşenli yüksek performanslı bir sonkat boya 
astarıdır. Bu ürün sonkat Tekno HS Polyester Polyurethane Finish uygulamasından önce zemini 
astarlamak için kullanılır. Görünümü yarı mattır.   
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
Hacimce katı madde (%)    :  50 

Yoğunluk (gr/cm3)     : 1,35 – 1,40 

Renk       : Gri 

Parlaklık                  :  Yarı mat  

Kuru film kalınlığı (µ)               :  75 ∼ 100 

Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)                       : 6,7 (75 µ) – 5 (100 µ) 

Uygulama aralığı (ºC)                :  + 0  ∼ + 40 

Kuruma zamanı (20 ºC)                  
İlk kuruma (saat)   : 2 saat 

Kuruma (saat)   : 4 saat 

Servise hazır hale gelme (saat) :  24 saat  

Tiner                                                   :  % 20 - 25 Teknomarin Epoxy Boya Tineri (8001-
8002) 

Uygulama şekli                                    :  Sprey 
Spray Ekipmanları      
(Conventional)  

Meme Çapı    : 1,4 – 1,5 mm   
Meme Basıncı   : 3-3,5 atm 

(Airless)      
Meme Çapı    : 0,33mm  (0,013 inch)                
Meme Basınc    : 15 MPA (150 At, 2100 PSI) 

Yüzey hazırlama                                : Yüzeyde yağ, kir, nem olmamalıdır. Uygulanacağı 

yüzeydeki Teknopox Epoxy HI-Build, 180-220 kum 

zımpara ile 1555 HS Finish Primer uygulanacak hale 

getirilir. 

Karışım oranı (ağırlıkça) (%)              : 40 A / 60 B 

Karışım oranı (hacimce) (%)              : 50 A / 50 B 

Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)             :  4 
Güvenlik önlemleri                                 : Kolay alevlenir. Solunduğunda ve cilt ile temasında 

sağlığa zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Gözde ciddi 
hasar riski. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul 
organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli 
ters etkilere neden olabilir. Doğmamış çocuğa zarar verme 
olası riski. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak 
tutun. Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın. (Uygun 
ifade üretici tarafından belirlenir.) Göz ile temasında 
derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Kanalizasyon 
sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya 
özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. Uygun koruyucu 
giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske 
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kullanın. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, 
kabı veya etiketi gösterin. Sadece iyi havalandırılan 
yerlerde kullanın. 

 
 


