
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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Ürün tarifi:
Demir, çelik, demir dışı metaller ve sert plas-
tiklerden yapılmış yapı parçalarının ve mineralli 
zeminlerin kaplaması için. Korozyona karşı et-
kili koruma.

Uygulama:
İçte ve dışta. Poliüretan bazlı üniversal, çok 
fonksiyonlu tek tencere sistemi, astar, ara ve 
son kaplama. Quick & Easy püskürtme siste-
minde MEGA 154 Quick & Easy 3in1 Multi-Fi-
nish ile bağlantılı olarak ruloyla sürme ve sürme 
kalitesi olarak. Püskürtme cihazı ile ulaşılama-
yan veya zor ulaşılan yüzeyler için. Fraunhofer 
enstitüsü tarafından DIN EN ISO 12944 uyarın-
ca korozyon kategorisi C4 orta test edilmiştir. 
Çok sayıda zemin, demir, çelik, demir dışı me-
tal, sert plastik ve düşük toleranslı olmayan ve 
sınırlı düşük toleranslı ahşaplar için uygun olan 
özellikle uzun ömürlü ve hava koşullarına karşı 
dayanıklı katlar için optimum yapışma özellik-
lerine sahip korozyona karşı harika korumama.

Özellikleri:
• üniversal tek tencere sistemi
• korozyona karşı harika koruma; C4 orta, DIN  
 EN ISO 12944 uyarınca
• zor zeminlerde de optimum yapışma
• harika seyir, harika kenar kaplaması
• hava şartlarına karşı özellikle dayanıklı
• harika renk tonu stabilitesi; BFS bilgi sayfası  
 No. 26: Bağlayıcı madde grubu A

Bağlayıcı madde: 
Akrilat/PU dispersiyonu

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,335 g/cm³, renk tonuna göre 

Parlaklık derecesi:
İpek parlaklığı

Renk tonları:
MEGA Mix boya karıştırma hizmeti ve metalik 
renk tonları RAL 9006 ve 9007 ve DB renk ton-
ları üzerinden geniş renk tonu yelpazesi.

Metalik renk tonlarına ilişkin not:
İşleme öncesi bir hızlı süzgeç (ince, 190 µm) ile 
süzün ve astar, ara ve son kaplamayı aralıksız 
olarak ve hizalama gerektirmeden yapın.

Lütfen dikkat:
Düzenli ve görsel bir yüzey fişini sadece MEGA 
154 Quick & Easy sprey 3in1 ile elde edilebilir.

Paket boyutu:
1 l ve 2,5 l

İşleme:
Rulo ile sürme ve fırçayla sürme. Kullanım ön-
cesi itinayla karıştırın. İşlemede obje koşullarını 
dikkate alın. Çok yüksek nemde, çok yüksek 
sıcaklıklarda veya çok soğuk yapı parçalarında 
işlemeyin.

Zemin:
Zeminler kirlenmelerden ve ayırıcı maddeler-
den arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm 
C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Ham ahşap 
yerleri MEGA 242 Protect ahşap koruma em-
prenye ile işleyin. Taşıma kapasitesine sahip 
olmayan ve uygun olmayan eski kaplamaları, 
taşıyabilir ahşaba kadar ortadan kaldırın. Sabit 
yapışan alkid reçine boyaları zımparalayın ve 
temizleyin.

Astar kaplama:
1 x MEGA 159 Quick & Easy R+S 3'ü 1 arada 
Multi-Finish

Ara ve son kaplama:
1 - 2 x MEGA 159 Quick & Easy R+S 3'ü 1 ara-
da Multi-Finish

Kategori C4 ortaya ulaşmak için en az 3 kat 
gereklidir!

Teknik veriler

Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ile.

Tüketim:
Yakl. 120–150 ml/m², zeminin kaplama kalınlı-
ğına ve pürüzlülük derinliğine göre.

Kuruma:
23 °C ve %60 bağıl nemde: 
Toz bırakmaz: yakl. 1 saat sonra 
Dokunacak kadar kuru: 2–4 saat sonra
Üzerine işlenebilir: yakl. 6–8 saat sonra
Sertleşme: yakl. 24 saat sonra

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
+7°C'nin altında işlemeyin (optimum aralık 
10–25 °C arasıdır). Çiy nemi ve obje sıcaklığı-
na dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek 
nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluk-
larına neden olur. Doğrudan güneş ışınlarının 
altında işlemeyin.

Depolama:
Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve donsuz 
depolamada en az 12 aydır. Dona karşı koru-
yun!

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:
Akrilat/PU dispersiyon, su, titanyum dioksit, çö-
zücü maddeler, katkı maddeleri, koruyucu mad-
deler BIT, CIT/MIT (3:1)

Özel notlar:
Sürekli nem yükü altında bulunan alanlar için 
deterjanlar kombinasyonunda uygun değildir.

Bertaraf notları:
Kurumuş artıklar, şantiye atıkları olarak da atık 
anahtarı No. 17 07 01 uyarınca veya ev atıkları 
olarak bertaraf edilebilir. Sıvı artıkları, makam-
ların atık bertarafı şartları (Atık anahtarı No. 08 
01 12) uyarınca bertaraf edin. 

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/i
140 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 140 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:
BSW30 

DGNB kriteri ENV 1.2 ile uyum: 
QS1-QS4

Tehlike ve güvenlik notları:
Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Sadece 
iyi havalandırılan alanlarda kullanın. Yutma du-
rumunda derhal hekime başvurun ve ambalajı 
veya etiketini ibraz edin. İlgili AB güvenlik veri 
sayfasını dikkate alın! 

İçerdikleri: 
3 Aminopropyltriethoxysilan, 1,2-Benzisothi-
azol-3(2H)-On, 5-Klorür-2-Metil-2H-Isothia-
zol-3-On ve 2-Metil-2H-Isothiazol-3-On (3:1) 
karışımı, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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Quick & Easy R+S 3'ü 1 arada Multi-Finish


