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Tanım
Alkid reçine ve klor kauçuk reçine esaslı, hızlı 
kuruyan, özel olarak iyileştirilmiş kimyasal 
yapısı sayesinde dış koşullara, darbeye, 
sürtünmeye ve aşınmaya karşı direnci maksi-
mum yüksek zemin boyasıdır. 

Avantajları
Ekstra işçilik gerektirmez.
Kolay Uygulanır.
Reçine kimyası sayesinde hızlı kuruyarak 
sertleşebilen, epoksi sistemlere göre son 
derece ekonomik bir üründür.
Tek komponentli, uzun ömürlü zemin 
kaplama renklendirme ve koruma boyasıdır.

Kullanım Alanları
Her türlü Asfalt, Beton, Şap, Helikopter 
beton, Yüzey sertleştiricili beton, Parke taş, 
Doğal taş, Tuğla taş, vb.  zeminlerde rulo, fırça 
veya pistole ile kolaylıkla uygulanabilir.
Yüksek esneklik, mükemmel yapışma, 
aşınma ve sürtünme direncine sahip olan bu 
ürün, UV ışınlarından ve meteorolojik 
koşullardan etkilenmez.
Zemindeki ince kılcal çatlakları kapatır. 
Uygulandığı yüzeyin altına  su geçirmez.
Hızlı kuruma özelliği taşımaktadır. Uygulama 
yapılan bölgeyi 1-4  saat içinde yaya veya 
araç trafiğine açabilirsiniz.
Tuzlu su ve kimyasallara karşı mukavemet 
sağlar.
Uygulandığı zeminde kesinlikle tozuma ve 
kaydırma yapmaz. 
Fabrika zeminleri, Uçak hangarları, Konut, 
İşyeri ve AVM lerin açık - kapalı otoparkları 
veya terasları, Oto yıkama ve Halı yıkama 
tesisleri, okul sahaları, Spor alanları, Oto 
sanayi zeminleri, Akaryakıt istasyonları 
zeminleri, Depo ve Antrepo zeminleri, 
Lojistik alanların zeminleri, Yaya ve araç 
trafiğine maruz kalan vb. alanların zeminler-
inin kaplanması, korunması, renklendirilmesi 
ve işaretlenmesi için özel olarak 
geliştirilmiştir.
Kürlenmesini tamamladıktan sonra, her türlü 
lastik tekerlekli araç ve yaya  trafiğinin 

oluşturacağı darbe ve sürtünme etkilerine 
karşı dirençlidir. 
Depo, Fabrika ve Lojistik alanlarda Forklift ve 
Transpalet gibi istif makinelerinin 
kullanımından doğabilecek aşınma ve 
darbelere karşı maximum değerlerde 
geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. 

Yüzey Hazırlığı  
Zemin Boyası uygulamadan önce zeminin 
kesinlikle kuru, temiz ve kendini taşıyabilen 
yüzey olduğundan emin olunması gerekme-
ktedir.
Zemin temizliği  mümkün olduğunca 
süpürülerek yada hava püskürme ile toz ve 
parteküllerden arındırılarak yapılmalıdır. 
Uygulama öncesi, su ile yıkama 
yapılmasından kaçınılmalıdır. 
Zira, yıkama sonrası yüzeydeki su kurusa 
bile, özellikle betonun içine işlemiş nem 
daha geç kuruyabileceğinden, farkedilemi-
yeceği için uygulama sonrası, boyanın 
aderans (yapışma) kabiliyetini çok ciddi 
derecede tehdit edecektir. 
Şap ve/veya betonu yeni dökülen, çimento 
esaslı yüzeylerde minumum 3 hafta (21 gün) 
priz alma (kürlenme) süresi beklenmelidir.

Uygulama Şartları
Ortam sıcaklığı 20-30 C'de) Tozuma ve 
kaydırma yapmaz.

Uygulama Aletleri
Fırça, rulo, pistole

Tüketim
0,300-0.400 g/m2 (20 kg’lık kova, çift katta 
ortalama 60-70 m2”lik alan uygulanır.
1,0-1,5 kg / m2 (500 mikron kuru film 
kalınlığında, yol çizgi makinası ile.)

Ambalaj
20 kg. Teneke kutu

Zemin Boyası



Raf Ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamda üretim tarihin-
den itibaren 1 yıl depolanabilir.

Uyarılar & Öneriler
Zeminde yağ ve benzeri petrol türevli lekeler 
yada bölgeler varsa bu bölgeler selülozik 
tiner kullanılarak temizlenmelidir. Asla 
sentetik tiner yada temizlik kimyasalları 
kullanılmamalıdır. Uygulama yapılacak 
zeminde, daha önceden uygulanmış su bazlı 
boya veya tanımlayamadığımız zemin kürü 
yada zemin kimyasalları bulunmamalıdır.

Tehlike Uyarıları
R10: Çocukların erişemeyeceği yerlerde 
muhafaza edin.
R20: Solunması ve yutulması sağlığa 
zararlıdır.
R52/53: Sudaki organizmalar için zararlı, su 
ortamında uzun süreli olumsuz etkilere 
neden olabilir.
R65: Yutulması halinde akciğerlerde ciddi 
hasarlara neden olur.

Güvenlik Uyarıları
S7: Kapatılmış kapta muhafaza ediniz.
S24/25: Göz ve cilt temasından kaçınınız.
S28: Cilt ve göz temasında derhal bol su ile 
yıkayın.
S28: Kanalizasyona boşaltmayın.
S28: Yutulması halinde bir doktora başvurun 
ve kabı, etiketi sağlık kuruluşuna gösterin.
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Viskozite
Yoğunluk
KMM (%)

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.Teknik Bilgi
84-88 KU (mevsimsel şartlara göre)
1,5700  gr/  cm3
60


