
  SİNTAŞ HAMMERTON BOYA

Styren alkid esaslı çekiçlenmiş metal görünümlü hava kurumalı sentetik bir
sonkat boyadır. Metal işçiliği sırasında meydana gelebilecek kusurları kolayca
kapatması ve dekoratif görünüm kazandırması nedeni ile yaygın bir kullanım
alanına sahiptir. Çıplak metal ve astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışır.
Hammerton sonkatlar uzun süre solmayan canlı, parlak bir yüzey verir.

Renk Standart renk kataloğumuzun dışında özel olarak istenen her renk
yapılabilir.

Uygulama Alanı

Madeni eşya sanayinde, her türlü metal büro eşya ve malzemelerinde,
otomotiv yan sanayinde çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik pano ve
aksesuarlarında, zirai makine ve el aletlerinde geniş bir kullanım
alanına sahiptir.

Fiziksel Özellikler:
Yoğunluk (20°C, gr/cm3)

Katı (Ağırlıkça, %)

Tiner

0.900 - 1.000 (Renk çeşidine bağlı olarak)

53 - 57 (Renk çeşidine bağlı olarak)

Sintaş Selülozik Tiner

 

Uygulama Viskozitesi 25 -30 Saniye DIN CUP 4/20 °C

Kuruma Süresi (20°C’de):
Toz Kuruması
Dokunma Kuruması
Tam Kuruması

10 -15 dakika
25 - 30 dakika
8 saat

Boyanabilen Alan Tek katta 30 - 35 mikron kuru film kalınlığı bırakacak şekilde 
tatbik edildiğinde 1 lt ile 8 - 10 m2 alan kaplanabilir. (Kayıplar hariç)

 

 

Uygulama Metodu Metal yüzeylerde; yüzeylerin üzerindeki yağ, kir, eski 
boya artıkları ve pas zımpara veya tel fırça ile temizlenmelidir. 
Püskürtme ile tatbik edilir. Desen oluşumu inceltmeye, kompresör 
basıncına ve tabancayı kullanmaya bağlı olduğundan ideal 
görünüm sağlamak için boyanın 2 - 3 atmosfer basınç ve yüzeyden 
25 - 30 cm mesafeden tatbik edilmesi tavsiye edilir. Tatbikattan önce
boya iyice karıştırılmalıdır.

 

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl / oda sıcaklığında.  

Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlar Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni 

ile atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek 
ısıdan sakınılmalıdır.

Uygulama esnasında hava ve iklim şartları göz önünde 
bulundurulmalıdır.

 

Sağlık ve Güvenlik Esasları

 

Sembol

Ürünlerin ambalaj etiketindeki metne bakınız. Bu ürünleri 
kullananlar, atıkları standard bir şekilde imha etmek, işyerinde de 
gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak zorundadırlar.

Xn, F+



Tehlike Sınıfı

H2

Tehlike Uyarıları R 11
 

 

Güvenlik Uyarıları S 6 - 20 / 21 - 23 - 38

Ambalaj 18 Kg., 2.5 Lt. ve 0.750 Lt’lik ambalajlarda satışa sunulmaktadır.  

 


