
Tüm bilgiler sadece genel notlar olabilir. Etkimizin dışındaki çalışma koşulları ve çeşitli malzemelerin çokluğu 
bu bilgilerden bir hak talep edilmesini hariç bırakmaktadır. Bir garanti sadece ürünlerimizin daima aynı kalan yüksek kaliteleri için üstlenebilir.
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İzolasyon spreyi
Ürün tarifi:
Kapalı ve açık alan için nötr kokulu ve yüksek 
pigmentli izolasyon ve izole edici astar sprey.

Uygulama:
Hızlı kuruyan izolasyon ve izole edici astar 
olarak doğrudan beton, çimento, harç, ahşap, 
eski katlar ve duvar kâğıtları üzerine. Polisti-
ren çözülmüyor. MEGA 008 izolasyon spreyi, 
dispersiyon boyalar, akrilik ve alkid reçine bo-
yalar (tek bileşenli) ile üzerine işlenebilir.

Özellikleri:
• beyaz pigmentli 
• hızlı kurur 
• kokusuz 
• mat 
• sararmaz
İnatçı nikotin, katran, is ve pas lekeleri ve su 
kenarlarında grafiti oluşumlarını önlemektedir. 

Renk tonu: 
Beyaz

Paket boyutu:
500 ml/kutu

İşleme:
Sprey kutusunun kapağını çıkarın. Kullanım 
öncesi, karıştırma bilyesinin hareket sesini 
duyana kadar kutuyu iyice çalkalayın. Bunun 
dışında işleme sırasında da en az 1–2 dakika 
daha çalkalayın. İçeriği, yakl. 25 cm mesafe-
den çapraz şekilde püskürtün ve böylece örtü 
ve damlaları önleyin. Maksimum izolasyon 
etkisini elde etmek için birkaç dakikalık aralık-
larda birçok ince katman püskürtün. Kullanım 
sonrası kutuyu çevirin ve valfi 2–3 saniye bo-
yunca püskürterek boşaltın.

İşleme sıcaklığı:
+ 8 °C'nin altında ve + 30 °C'nin üzerinde 
işlemeyin. 

Zemin:
Zemin temiz, kuru ve taşıyabilir olmalıdır. 
Gres, yağ veya kir gibi kirlenmeleri uygun 
malzemelerle mümkün olduğu kadar ortadan 
kaldırın.

Tüketim:
Yakl. 30 µm katman kalınlığında sprey kutusu 
başı 2 m² 

Kuruma:
+20 °C ve %50 bağıl nemde:
Yapuşmazlık: yakl. 5 dakika sonra 
Üzeri işlenebilir: yakl. 30 dakika sonra
Sertleşme: yakl. 24 saat sonra

Depolama:
Serin ve kuru depolayın.
İdeal sıcaklık: 10–30 °C
Raf ömrü: orijinal kapalı kutuda üretim tarihi 
itibarıyla 3 yıl. Açılmış ambalajları iyice kapa-
tılmış bir şekilde muhafaza edin ve kısa süre-
de tüketin.

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla artıksız kutuları geri dönü-
şüme verin. Artıklı kutuları, eski boya toplama 
yerine teslim edin.

Tehlike ve güvenlik notları:
Aşırı derecede alevlenir aerosol. Kap, basınç 
altındadır. Isındığında çatlayabilir. Ağır göz 
tahrişine neden olmaktadır. Hekime başvur-
manız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme 
etiketi yanınızda bulundurun. Çocukların 
erişebilmelerini engelleyin. Isıdan, sıcak yü-
zeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve 
diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. 
Tütün ürünleri tüketmeyin. Açık alevin veya di-
ğer ateşleme kaynakların üzerine püskürtme-
yin. Delmeyin ve yakmayın, kullanım sonrası 
dahi. Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın. 
Koruyucu eldivenler ve göz koruması/yüz ko-
ruması kullanın. Eldivenler: Viton®, yan siperli 
PTFE koruyucu gözlük. 

GÖZLERLE TEMASTA: Birkaç dakika itinay-
la su ile durulayın. Mümkünse ve var ise kon-
takt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. 
Güneş ışınlarına karşı koruyun. 50 °C/122 °F 
üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın. Yeterin-
ce havalandırma olmadığında patlama tehli-
keli karışımlar mümkündür.

İtici gaz:
Dimetil eter

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!


