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TEKNOPOX FİNİSH                                                                                  Katalog No : 1000 - 106 
 
Teknopox Finish ağır sanayi ve deniz ortamları için uygun olan yüksek kaliteli, çok amaçlı, iki bileşenli 
epoxy sonkat boyadır. Özellikle teknelerin güverteleri ve döşemeleri için uygundur. Hava koşullarına 
olduğu kadar alkali, asit ve tuz eriyiklerinin sıçramalarına, dökülmesine ve buharlarına da dayanır. 
Organik solventlerin, yağlayıcıların ve deterjanların çoğunun çözücü etkisine karşı dirençlidir. Lojistik 
depo, fabrika zeminlerinde beton döşemelerin tozlanmasını önler.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde (%)    :  45 ∼ 60 
Yoğunluk (karışım) (gr/cm3)   :  1,25 ∼ 1,30 
Renk       :  Beyaz ve istenilen renkler 
Parlaklık       :  Parlak 
Kuru film kalınlığı (µ)    :  50-100 µ  
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)  :  10 (50µ) – 6,6 (75µ) – 5 (100µ) 
Uygulama aralığı (ºC)     :  + 5 ∼ + 35 
Kuruma zamanı (20 ºC) 

İlk kuruma (saat)    :  1-2 
kuruma (saat)    :  6-8 

servise hazır hale gelme (saat)   : min. 24 saat  
ikinci kat uygulama (saat)   :  Min. 16 /  max. 72 
Tiner       :  Teknomarin Epoxy Boya Tineri (1001),%5-15 
Spray Ekipmanları  
(Conventional)  

Meme Çapı    : 1,2 – 1,8 mm   
Meme Basıncı   : 3,5-5,5 atm 

(Airless) 
Meme Çapı    : 0,53 (0,02 inch)                
Meme Basıncı   : 15 MPA (150 At,2100 PSI) 

Uygulama şekli      :  Fırça, rulo, sprey 
Yüzey hazırlama                              :  Teknopox  Finish önceden astarlanmış ve kuru, 

temiz, yağdan ve kirletici diğer maddelerden 
arındırılmış yüzeylere uygulanır. Epoxy esaslı astar, 
arakatlar üzerine uygulanır. 

Karışım oranı (ağırlık)    :  80 A / 20 B 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)  :  8 
Güvenlik önlemleri                                  :  Tutuşabilir. 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 
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halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da 
etiketi gösteriniz). Yalnız iyi havalandırılan esimlerde 
kullanınız.  


