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TEKNOPOX SOLVENTLESS EPOXY                            Katalog No : 1200 - 118  
 
Teknopox Solventless Epoxy epoxy poliamin esaslı, iki bileşenli parlak bir sonkat boyadır. Aşınma ve 
sürtünme mukavemeti mükemmeldir.Asit direnci çok iyidir. Antibakteriyel özellikte olduğu için 
hastanelerde, ameliyathanelerde ve içme su tanklarında güvenle kullanılır. 
 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
 
Hacimce katı madde (%)    :  100 
Yoğunluk (karışım) (gr/cm3)   :  1,4 
Renk       :  Beyaz ve istenen renkler 
Parlaklık       :  Parlak 
Kuru film kalınlığı (µ)    :  250 µ 
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)       :  4(250 µ)  ∼ 2(500 µ) 
Pratik kaplama kapasitesi (m2/lt                         :  4,9  ∼ 2,0 
Isı direnci (ºC)      :  120 
Uygulama aralığı (ºC)     :  + 10 ∼ + 35 
Kuruma zamanı (25 ºC) 

İlk kuruma (saat)    :  1/2 ∼ 1 
Kuruma (saat)    :  4 

Servise hazır hale gelme (saat)   :  24 
Tiner                                                  :  Kullanılmaz. Gerekli ise, Teknomarin Epoxy Boya 

Tineri (1001) 
Uygulama şekli      :  Fırça, rulo,  airless sprey 
Spray Ekipmanları 
(Airless) 

Meme Çapı    : 0,53mm (0,021 inch)                
Meme Basıncı   : 22 – 28 MPA(220 – 280 At,3000 – 4000 PSI) 

Yüzey hazırlama                               : Teknopox Primer, Teknopox Barrier veya SA 2,5 
kumlama yapılmış yüzey üzerine uygulanır. Yüzeyde 
yağ, kir, nem olmamasına dikkat edilmelidir. 

Karışım oranı (ağırlık)    :  80 A / 20 B 
Karışımın kullanılabilirlik süresi (dakika) :  1 saat 
Güvenlik önlemleri                                  :  Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile 

duyarlılığın artması mümkündür. Teneffüs edildiğinde, 
yutulduğunda ve cilde temas ettiğinde sağlığa 
zararlıdır. Yanmalara yol açar. Su organizmaları için 
zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı 
tesirleri olabilir. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. 
Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu 
sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. 
Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve 
ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Kilitli olarak ve 
çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
Gözlere temas etmesi halinde derhal soğuk suyla 
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çalkalayınız ve doktora başvurunuz. Çalışırken uygun 
koruyucu giyim, koruyucu eldiven ve koruyucu 
gözlük/yüz maskesi kullanınız. Kaza ya da fenalık 
halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi 
gösteriniz) 


