
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:
Islak aşınma Sınıfı 1'den DIN 18 363 uya-
rınca donuk mat sol silikat iç boya, koruyu-
cu maddeler ve toz birikintilerine neden olan 
maddeler, çözücü maddeler ve yumuşatıcılar 
içermez. MEGA Quick & Easy 4.0 ile ile işle-
me için optimum şekilde uygundur ve çok iyi 
manuel işleme özellikleri.

Uygulama:
Kapalı alan. Donuk mat bir yüzey arzu edildi-
ğinde tavanlar ve duvarlar için. Boyacı keçesi, 
kaba elyaf, sıva, beton, alçıpan levhalar, mat 
dispersiyon boyalar ve eski mineralli boya kat-
larında kullanılabilir. 

Özellikleri:
• rasyonel işleme
• az sisli
• çok zarif bir yüzey optiği
• aşırı uzun açıklık süresi
• çok iyi düzeltme davranışı
• çok iyi manuel işleme
• sd değeri: < 0,01 m

DIN EN 13 300 uyarınca sınıflandırma:
• Parlaklık derecesi: donuk mat
• Islak aşınma: Sınıf 1
•  Kontrast davranışı: 7–8 m²/l verimlilikte 

kaplama kapasitesi Sınıf 1
• Maksimum tane boyutu: ince (< 100 µm)

Bağlayıcı madde temeli:
Potasyum silikat, silika sol

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,5 kg/l

Parlaklık derecesi:
Donuk mat

Paket boyutu:
12,5 I

Renk tonu:
MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden 
beyaz ve tonlanabilir

İşleme:
Fırça, rulo ve airless boya makinesi ile işle-
nebilir. Kullanım öncesi iyice karıştırın. MEGA 
Quick & Easy 4.0 ile işlemek için özellikle op-
timize edilmiştir. 

Lütfen dikkat:
Büyük alanlarda izleri önlemek için hızlı bir 
şekilde ıslak üzerine ıslak tekniği ile boyama 
yapılması gerekir. Bitişik yüzeyleri daima aynı 
sürme yöntemi ile işleyin, yandan düşen ışık-
lı yüzeylerde icabında MEGA 253 astar boya 
WP plus ile bir astar kaplama uygulayın. Kuru 
kaplama filminde yapılan temizlik çalışmaları, 
yüzeyin parlaklık derecesini değiştirebilir ya 
da hafif bir aşınmaya neden olabilir.

Renkli katlarda, yüzeydeki mekanik yüklen-
meden dolayı çizikler (diğer adı ile yazma 
efekti) meydana gelebilir. Kuru kat filminde 
yapılacak kısmi düzeltme çalışmaları için aynı 
malzemeyi ve aleti kullanın. Işık düşüşüne 
göre düzeltilecek yer işaretlenebilir. 

Zemin:
Zeminler taşıyabilir, sabit, kuru ve kirlenmeler-
den, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, 
mantar istilalarından, sinter katmanlarından, 
unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden 
arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski kat-
manlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabi-
lirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Lütfen VOB, 
Bölüm C, DIN 18 363, fıkra 3 ve ilgili BFS bilgi 
sayfaları dikkate alın. Yapışmayan eski katlar, 
artık bırakmadan ortadan kaldırılmalıdır. Ça-
lışmalara başlamadan önce örnek alanların 
oluşturulmaları ve böylece yapışmanın ve 
yüzey görünümünün kontrol edilmesi tavsiye 
edilmektedir. Aşırı derecede emici ya da farklı 
emme özelliğine sahip zeminlerde MEGA 207 
Quick & Easy Ratiogrund Thix ile ön işleme 
yapın. Emici olmayan ya da düz yüzeylerde 
ya da büyük yüzeylerde veya yandan düşen 
bol miktarda ışıklı yüzeylerde MEGA 253 astar 
boya WP plus ile ön kat kaplama uygulayın.

Teknik veriler

Seyreltme:
Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır. Gerek-
tiğinde su ile seyreltin. Seyreltme, özelliklerin 
değişimine neden olabilir.

Aletlerin temizliği:
kullanım sonrası derhal su ve sabun ile

Kuruma:
+20 °C ve %65 bağıl nemde, yakl. 4–5 saat 
sonra yüzeyi kuru ve üzerine sürülebilir. Dü-
şük sıcaklıklarda ya da artmış nemde kuruma 
süresi uzar. 

Tüketim:
130–150 ml/m², zemine göre bir kat için. He-
saplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, obje-
de belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:
MEGA airless boya makinesi Quick & Easy 
4.0 için optimum şekilde uygundur.

Standart airless boya makineleriyle:
Nozul:  0,019–0,021 inç 
Durgunluk basıncı: 190 bar
Püskürtme basıncı: 160 bar
Püskürtme açısı:  yakl. 50°
Süzgeç boyutu: 60 mesh

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
en az +8 °C zemin, ortam ve kuruma sıcaklığı.

Depolama:
Soğuk ama donsuz. Açılmış kutuları iyice ka-
patın ve kısa sürede tüketin. Açılmamış halde 
en az 12 ay dayanır.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Potasyum silikat, poli akrilat dispersiyon, titan-
yum dioksit, kalsiyum karbonat, silikatlı dolgu 
maddeleri, su, katkı maddeleri

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dö-
nüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıklarını, 
eski boya/eski cila konusunda yetkili bir top-
lama yerine teslim edin. Kurumuş malzeme 
artıkları, kurumuş boyalar ya da ev atıkları 
olarak bertaraf edilebilir. AVV - Atık anahtarı 
No. 080112.

Bu ürünün AB sınır değeri:
Ürün kategorisi: A/a
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün < 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE: 
BSW40

WGK1:
suya hafif bir tehdidi bulunmaktadır

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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