
Ürünün Pazara Sunumu

Kullanım Alanları

Özellikleri

Ambalaj   0.75 L, 2.5 L

Renk Siyah ve beyaz

Alçı macun, alçıpan, sıva, beton, gaz beton, tuğla, kağıt kaplama, demir konstrüksiyonlar, ahşap vb. her türlü yapı 
elemanlarının iç ve dış yüzeylerinde koruyucu ve dekoratif olarak kullanılır.

Yüksek kaliteli iç ve dışta, beton, ahşap, metal, alçı, sıva vb. yapı malzemelerinde uygun macun ve astarlardan sonra 
kullanılabilen, üstün kapama, yüksek yapışma, iyi yayılma özelliğinde, soft, elastik, silinebilen, dekoratif ve koruyucu son 
kat boyadır.

SOLVENT BAZLI

Yüzey Hazırlama

         
Metal Yüzeyler: Macun SN veya metal macunları ile bozukluklar giderilir. Yüzey zımparalanır. 1 kat Enamel Antipas 
kullanılır. Daha doygun ve korumalı film istenirse Enamel Antipas uygulamasından 24 saat sonra Enamel Sentetik Astar 1 kat 
uygulanabilir. Antipas ve astar uygulamasından 24 saat sonra yüzey Pastel Mat uygulamaya hazırdır.
Ahşap Yüzeyler: Daha iyi bir koruma sağlamak için ilk kez boyanacak ham ahşap yüzeylerde 1 kat Cuprinol Woodart Classic 
Ahşap Koruyucu tavsiye edilir. Ahşaptaki yüzey bozuklukları Macun SN ile giderilmelidir. Macun zımparalandıktan sonra tüm 
yüzeye 1 kat Enamel Sentetik Astar kullanılabilir. Astardan 24 saat sonra yüzey Pastel Mat uygulamaya hazırdır.
Duvar Yüzeyler: Yüzey bozuklukları uygun macunlarla giderilmelidir. Ayrıca düzgün, dayanıklı bir yüzey elde etmek için tüm 
yüzey ince 1 kat macunlanabilir. Macun zımparalandıktan sonra tüm yüzeye Enamel Sentetik Astar 1 kat halinde uygulanır. 
Uygulamadan 24 saat sonra yüzey, Pastel Mat Boya uygulamaya hazırdır.

Yeni boyanacak yüzeyler

             Yüzeyde kabarmış, gevşek haldeki eski boyalar kazınarak yüzeyden uzaklaştırılmalı, gevşek serbest 
boya tabakası kazınmalıdır. Yüzey cinsine uygun macun ile kazınan yerlerdeki seviye farklılıkları giderilmelidir. Daha sonra 
yapılacak işlemler yeni boyanacak yüzeylerdeki gibidir. 

Eski boyalı yüzeyler

PASTEL
MAT

Ürünün Teknik Özellikleri

Görünüm   Mat, düz son kat boya
Kimyasal yapısı   Uzun yağlı alkid reçinesi
Kaplama gücü (teorik)  20 m²/lt (28±5 mikronda)
Kuruma süresi    Tam kuruma süresi; max. 48 saat
Katlar arası bekleme süresi 24 saattir.
Önerilen uygulama katı  2 kat
Kalıcı madde (ağırlıkça) % 77- 83,5
Parlaklık (60°)   Max. 10
Viskozite   85-95 KU/25°C
Parlama Noktası  Min. 38°C
İncelticisi   Tiner Sentetik

Standart           TS 39’a sahiptir

29



Uygulama

Önerilen uygulama araçları Rulo ve fırça. Arzu edilirse pistole uygulaması da yapılabilir.
İnceltme oranı 5 kısım Pastel Mat Boya, 1 kısım Tiner Sentetik ile %20 oranında inceltilir. 
Fazla inceltmelerde akma ve kapama problemleri yaşanabilir.
Önerilen Astarlar Enamel Antipas, Cuprinol Woodart Classic Ahşap Koruyucu, Macun SN, Enamel Sentetik Astar. 
Uygulama Verilen inceltme oranlarına göre inceltilen Pastel Mat Boya homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Alt yüzey 
işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) kuru ve temiz yüzeylere önerilen uygulama araçlarından birisi ile 2 
kat halinde uygulanır. Uygulama sırasında rulonun tek yönlü hareket etmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde renk tonu 
dalgalanmaları yaşanabilir. 2. kat uygulama 24 saat sonra 1. katın uygulaması gibi yapılmalıdır. Problemli yüzeylerde 3. kat 
uygulama gerekebilir.

Uygulamada dikkat edilecek hususlar

• Kullanmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• +5°C’nin altındaki, +35°C’nin üstündeki ortamlarda yapılan uygulamalarda yüzey problemleri yaşanabilir.
• Belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
• Havalandırılan ortamlarda gerekli emniyet önlemleri alınarak çalışılmalıdır.

Uygulama araçlarının temizliği

Depolama koşulları

Uygulama araçları, kullanımdan hemen sonra Tiner Sentetik ile temizlenmelidir.

Direkt güneş ışığı almayan, 0°C’nin altında, 35°C’nin üstünde olmayan, korunmalı ortamlarda.

Çevre ve insan Sağlığı ile ilgili özellikler

Ürün kurşun, ağır metaller ve kromatları 
içermemektedir. Üründe kullanılan hammaddeler 
Avrupa Birliği direktiflerine paralel hazırlanıp 
güncellenen ve çevre ve insan sağlığını öncelikli 
gözeten Akzo Nobel Product Stewardship 
Vizyonlarına göre seçilmiştir. Türkiye’de kullanım 
kısıtlaması olmamasına rağmen; Avrupa Birliği’nde 
insan ve çevre sağlığı açısından sakıncaları sebebiyle 
kullanımına kısıtlama getirilmiş pek çok hammadde 
ürünlerimizde kullanılmamaktadır. 

R10 Alevlenir.
R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve   
 çatlaklara neden olabilir.
R67  Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden   
 olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S7/9 Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir   
 ortamda muhafaza edin.    
S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.  
 Sigara içmeyin.
S23 Buharını solumayın.
S24/25 Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26 Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora   
 başvurun.
S28 Cilt ile temasında derhal bol suyla iyice yıkayın.
S29 Kanalizasyona boşaltmayın.
S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske  
 kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun,   
 kabı veya etiketi gösterin.
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

Uyarılar

Uyarılar

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygu-
lanması sırasında zararlı toz ve/veya duman 
açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Ge-
rekli durumlarda uygun kişisel koryucu ekipman kulla-
nın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için Güvenlik Bilgi 
Formu bulunabilir.

Diğer Uyarılar

Güvenlik uyarıları

Tehlike uyarıları

PASTEL
MAT

Xn: Zararlı

Bayındırlık Poz No: 25.0021-25.0031-25.0041-25.0151-25.0161-25.0221-25.0201-25.0241-25.0281
Rayiç Poz No: 04.505
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