
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:
DIN 18 363, fıkra 2.4.1 uyarınca dispersiyon 
silikat cephe boyası, çözücü madde ve yumu-
şatıcı içermez. DIN EN 13 300 uyarınca ıslak 
aşınma sınıfı 2

Uygulama:
Dışta ve içte. Kireç, kireçli çimento, çimento 
sıvası, beton ve eski silikat ve mineralli boya-
lar üzerine cephe katları için.

Özellikleri:
• mat
• hava şartlarına dayanıklı
• yüksek su buharı difüzyon edilebilir
• yüksek kaplama kapasitesi
• kolay işleme
• çevre dostu
• ışığa dayanıklı
• yumuşatıcı ve çözücü madde içermez

DIN EN 1 062 uyarınca karakteristik veriler:
Parlaklık: mat G3
Kuru katman kalınlığı: 100 - 200 μm E3
Maks. Tane boyutu: <100 µm S1
Su buharı geçirgenliği (sd değeri):
<0,14 m (yüksek) V1
Su geçirgenliği (w değeri):
<0,5 [kg/(m² • h0,5)] (orta) W2

Dikkat:
MEGA 407 silikat cephe boyası eski dispersi-
yon boyalarda, KD sıvalarda, boya katlarında 
ve alçı ve alçıpan zeminlerinde kullanılamaz.

Bağlayıcı madde temeli:
Organik stabilizatörlü silikat.

Özgül Ağırlık:
Yakl. 1,45 kg/l

Parlaklık derecesi:
EN 13 300 uyarınca mat.

Renk tonu:
MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden 
beyaz ve geniş renk tonu yelpazesi.

Paket boyutu:
1,5 l, 5 l, 12,5 l

İşleme:
Rulo, küçük fırça ve fırça ile. Doğrudan güneş
ışınlarının altında veya aşırı hava hareketle-
rinde (rüzgâr) işlemeyin.

Zemin:
Zeminin kuru, taşıyabilir ve toz ile yağdan 
arındırılmış olmalıdır. Yeni sıvaları ancak ha-
vada kuruma sonrası işleyin. Eski sıvalar kuru 
temizleyin ve tozunu alın. Emici zeminleri, 
MEGA 206 silikat astar ile şartlar uyarınca 
astarlayın (MEGA 206 silikat astar teknik bilgi 
sayfasını dikkate alın).

Temel kat:
MEGA 407 silikat cephe boyasını, MEGA 206 
silikat astar ile 1:1 hacim oranında karıştırın.

Son kat:
MEGA 407 silikat cephe boyasına maks. 
%10'a kadar MEGA 206 silikat astar ekleyin.

Not:
Kullanım öncesi iyice karıştırın ve kullanım 
sonrası tekrar iyice kapatın.

Teknik veriler

Seyreltme:
MEGA 206 silikat astar.

Tonlama:
Geleneksel silikat tam tonlama ve tonlama 
boyaları ile.

Aletlerin temizliği:
Kullanım sonrası derhal su ile yıkayın. Kuru-
maları önlemek için aralarda aletleri boyanın 
içinde bırakın.

Kuruma:
Kuru, sıcak havada (DIN 50 014, 23 °C, %50 
bağıl nem). Ancak en az 12 saat sonra 2. katı 
uygulayın.

Tüketim:
Yakl. 250 - 350 ml/m², düz zeminde (2 kat için 
referans değer). Hesaplamaya ilişkin tam tü-
ketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:
+5 °C'nin altında işlemeyin.

Özel notlar:
Aşındırıcı. Cam, doğal taş, seramik ve metal 
yüzeylerin üzerini itinayla örtün. Cildi ve göz-
leri boya sıçramalarına karşı koruyun.

Depolama:
Soğuk ama donsuz. açılmamış orijinal amba-
lajda raf ömrü 12 ay.

İçeriklerine ilişkin açıklama:
Su, kalsiyum silikat, polimer dispersiyonu, 
kalsiyum karbonat, titanyum dioksit, talk, katkı 
maddeleri

Bertaraf notları:
Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dö-
nüşüme dâhil edin. Malzeme artıklarını yasal 
hükümlere göre bertaraf edin.

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

Ürün kodu:
BSW10

Güvenlik notları:
Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Dikkat! 
Püskürtmede, akciğere nüfus eden tehlikeli 
damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya sisi solu-
mayın.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!
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Silikat cephe boyası


