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Fenomastic Güzel Evim Mineral

Ürün tanımı

Tür

Doğal dokusuyla benzersiz renk oyunu sunan su bazlı iç cephe boyasıdır.

Özellikler ve faydalar

Basit fırça darbeleriyle doğal dokulu mat bir görünüm kolaylıkla elde edilebilir.

Tavsiye edilen kullanım

Panel duvar mazemeleri,boyanabilir duvarkağıdı,dokuma kumaş,alçı,beton ve macun için. Duvara su sıçrama 
riski olan alanlarda şeffaf koruyucu kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Bilgi Föyü

Renklendirme

Parlaklık Derecesi

Bazlar Jotun Multicolor sistemi kullanılarak renklendirilmelidir.

01

pH değeri 12.4

1 L ve 2.5LAmbalaj boyutu

Ürün bilgileri

Kullanıma hazır karışım 
için UOB (VOC)

AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/l): 200 g/L 'dir.
Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 2.54 g/L'dir.

Uygulama bilgisi
Uyarılar

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.
Karıştırma işlemi iyi bir şekilde yapılmalıdır.

Uygulama metodları

Fırça: Anza Platinum veya Elite. 100mm'lik fırça kullanmanız tavsiye edilir.

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Su

Her kat için film kalınlığı

Önerilen tipik aralık

Yaş film kalınlıkları 100 - 125 µm
Tavsiye edilen film kalınlığı ilk kat için geçerlidir.

Teorik Yayılma Oranı 8 - 10 m²/l 
İkinci kattaki sarfiyat daha fazla olmalıdır:   5–6 m²/l.
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Tiner

Ürün kullanıma hazırdır ve inceltilmemelidir.

Uygulama sırasında ortam şartları

Yüzey ve hava sıcaklığı minimum +10 °C olmalıdır.

Kuruma süreleri

Kuruma zamanı sıcaklık değişimine, havadaki neme,  hava sirkülasyonuna ve film kalınlığına bağlı olarak 
değişiklik gösterir.

1 saat(lar)

23°C'de ve %50 Bağıl nem (RH).

Toz tutma kuruması

Üzerine kat uygulama, minimum 4 saat.

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır.
Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.

Astar

Yüzey uygun değil ise Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat, Fenomastic Güzel Evim Saf İpek, Fenomastic Hygiene 
Silk ürünlerinden birisini iki kat olarak uygulayarak başlayabilirsiniz.

Son kat

1–2 x Fenomastic Güzel Evim Mineral. Fırça ile farklı yönlerde uygulayın.

Tavsiye edilen boya sistemi

Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Sağlık ve Güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı 
bilgi tanımlanır.
İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.
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Yasal Uyarı
Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı 
mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı 
sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe 
bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli 
olacaktır.
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