■ TEKNOMAR 1490-Emprenye Astarı

Ağaç için tek komponentli, solvent içeren poliüretan esaslı şeffaf
emprenye astardır. Tek kat olarak uygulandığında bir tabaka
oluşturmaz ancak yüzeye mükemmel nüfuz eder. Üzerine
uygulanacak her türlü boya ve kaplama için güçlü bir tutunma
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■ TEKNOMAR 2023-Sezonluk self polishing zehirli

boya (kırmızı, mavi, siyah)

25 mil altı hızlarda seyir yapan teknelerde, sıcak ve orta
sıcaklıktaki sularda kullanımı uygun olan, ekonomik sezonluk
self polishing zehirli boyadır. Uygulanacak yüzeylerin önceden
Teknomar 2001 Zehirli boya astarı ile astarlanması gerekir.
Ekonomik, sezonluk koruma saglayan zehirlidir.
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■ TEKNOMAR 1135- Poliüretan Metal Astarı

Çift komponentli, poliüretan esaslı, korozyon önleyici metal
astarıdır. İhtiva ettiği aktif pigment ile metali pasa karşı korur ve
üzerine uygulanacak poliüretan esaslı kaplama ve boya sistemleri
için araka vazifesi görür. Çelik tesislerin çelik konstrüksiyonlarında,
demir DKP sac ve benzeri metal yüzeylerde astar malzemesi
olarak kullanılır.

■ TEKN OMAR 4800 -Epoksi Astar

Çift komponentli, alüminyum ve metal yüzeylerde kullanılmak
için üretilmiş genel amaçlı bir astardır.
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■ TEKNOMAR 2071KOPER -Sezonluk bakır esaslı
klasik zehirli boya (kırmızı, mavi)

30 mile kadar olan hızlarda seyir yapan teknelerde kullanımı
uygun olan, ekonomik sezonluk klasik zehirli boyadır.

■ TEKNOMAR 2001 - Zehirli Boya Astarı

Klorkauçuk reçine esaslı, anticorrosive pigmentler içeren bir
zehirli boya astarıdır. Zehirli boya geçiş starı olarak da kullanılır.
Teknomar zehirli boyalar uygulamadan önce
kullanılması tavsiye edilir.
�
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TİNERLER

TEKNOMAR 1014- Poliüretan Kalafat Macunu

Çift komponentli yüksek dayanımlı solvent içermeyen poliüretan
esaslı dolgu macunudur. Deniz suyu ve kimyasal maddelere (asit,
baz, solvent) dayanıklıdır.

■ TEKNOMAR 1010TİNER (1490 ve 1014 için)
Akrilik poliüretan esaslı astar tineri

■ TEKNOMAR 5020TİNER (5000, 5100, 5200 için)
Akrilik esaslı sonkat boya tineri

TEKNOMAR 2014-Epoksi-Poliüretan Macun

Çift komponentli, solvent içermeyen, epoxy poliüretan esaslı bir
dolgu macunudur. Deniz suyu ve kimyasal maddelere karşı
dayanıklıdır. (asit, baz ve solvent gibi.)

TEKNOMAR 20/10-Epoksi Light Macun

...

Çift komponentli, solvent içermeyen, epoxy esaslı düşük yoğunluklu
bir dolgu macunudur. Deniz suyu ve kimyasal maddelere karşı
dayanıklıdır. Uygulaması ve zımparası kolaydır.
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■ TEKNOMAR 4050TİNER (4800 için)
Epoksi esaslı tiner
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...
...

■ TEKNOMAR 0300TİNER (0500 ve 0800 için)
Sentetik esaslı sonkat tineri
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TEKNOMAR 0500-Lak Vernik

Alkid esaslı parlak sonkat verniktir. Bu ürün, içte ve dışta kullanmak
için, tek bileşenli, şeffaf, modifiye edilmiş alkidli
bir verniktir.
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TEKNOMAR 5200-Akrilik Poliüretan Sonkat (beyaz)

İki bileşenli, yüksek parlaklık sağlayan akrilik esaslı bir sonkat
boyadır. Sararmaz ve esnektir. Parlaklığını sürdürür. Teknomar
5000 astar üzerine uygulanır.
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TEKNOMAR 1111 - Poliüretan Kaplama

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen plastik
kaplama malzemesi. Genel olarak her türlü tank ve depolarda,
havuzlarda, her türlü yatay ve düşey yüzeyin
kaplanmasında kullanılır.
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TEKNOMAR 1112- Poliüretan Yalıtım Malzemesi

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solvent içermeyen plastik
kaplama ve yalıtım malzemesi. Genel olarak metal, ahşap, taş,
asbest, sıva, şap her türlü yatay ve düşey yüzeyin kaplanmasında
korunmasında, mukavemetin arttırılmasında; suya, kimyasal
maddelere, statik elektriğe karşı yalıtılmasında kullanılır. Ayrıca
elektronik sektöründe ve kalıpçılıkta da
sıkça kullanılır.

TEKNOMAR 5000-Akrilik Poliüretan Astar

...

İki bileşenli, akrilik son kat boya astarıdır. Bu ürün son kat akrilik
boyanın uygulanmasının öncesinde
önerilmektedir.
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TEKNOMAR 5100-Akrilik Poliüretan Vernik

İki bileşenli, akrilik esaslı, şeffaf, yüksek parlaklıkta bir verniktir.
Fırça ile uygulansa bile parlak bir yüzey
oluşturur. UV direnci yüksektir.
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TEKNOMAR 0800-Üst yapı sonkat (beyaz)

Alkid esaslı tek bileşenli bir sonkat boyadır. Teknelerde borda,
güverte bölümleri ile balıkçı teknelerinin ve kayıkların tahta
bölümlerinde koruyucu boya olarak kullanılır.
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