
TEKNİK BİLGİ FORMU

PİRİNÇ KAPLAMA SPREY

Teknik Özellikler
Fiziksel hali: 
Kimyasal içerik: 
Koku:
Bağıl yoğunluk (20°C): 
Parlama noktası:
Basınç:
Viskozite (Ford Kap): 
Kuru madde miktarı: 
Tanecik boyutu dağılımı: 
Parlaklık:
Kuru film kalınlığı:
Çalışma sıcaklığı:
Sıcaklık dayanımı: 
Kuruma süresi (@20°C):

Ürün Tanımı / Kullanım Alanı

Metalik görünümlü, ayna parlaklığında yüzey oluşturan pirinç 
kaplama spreyidir. PE gibi yapıştırılması zor yüzeyler hariç 
her türlü malzemede kullanılabilir. Çerçeve, mobilya, ütü, 
vazo, kapak, bardak, madalya, dekoratif ürünler gibi çok 
farklı yüzey ve eşyaları parlatmak için her türlü iç/dış mekan 
uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kullanımdan 
yaklaşık 30 dk sonra kuru film oluşturur, tam kurumaya ise 
uygulamadan yaklaşık 1 saat sonra ulaşır. Sürtünmeye karşı 
dirençli değildir. Kaplanmış parçalar uygulamadan 24 saat 
sonra kullanılabilir.

Basınçlı metal kutuda sıvı
Hızlı kuruyan akrilik boya
Karakteristik
0,72 – 0,76 g/mL
< 0°C (şiddetli yanıcı)
5,5 ± 0,5 bar @20°C ;  8,0 ± 0,5 bar @50°C 
10-13 saniye arası
% 28 - 38 arası
0 - 2 µm (Grindometre)
20-100 gloss arası (60° açıda, Glosmetreyle) 
1.katta:13µm, 3.katta:36µm
10°C ile 35°C arası
-10°C ile +100°C arası; anlık 200°C
Toz tutmama süresi: 15 dak sonra başlar,
İlk kuru film oluşumu: 30 dak,
Tam kuruma: 1 saat.
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Art. No. :
W 140 450

Ambalaj:
400 mL
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Depolama Koşulları
Ürünü kuru bir yerde ve 5°C ile 45°C sıcaklık aralığında depolayınız; bu koşullarda ve orijinal ambalajında 
saklanan ürünün raf ömrü 24 aydır. Kullanımdan sonra kapağı kapalı şekilde çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayınız. Kullanılmış ürünü havalandırması iyi ve kuru bir yerde, kıvılcım kaynaklarından uzakta 
muhafaza ediniz.

Kullanım Şekli

• Uygulama öncesinde yüzey kir, pas, yağ, toz ve nemden arındırılmalıdır; plastik yüzeylerde kullanım
öncesi teknik departmanımız ile temasa geçiniz.

• Yaygın kullanıma başlamadan önce yüzeyin boya uyumluluğunu küçük bir alanda test etmeniz tavsiye
edilir.

• Pirinç Kaplama Sprey kutusu en az 1 dakika boyunca kuvvetlice çalkalanmalı ve içerideki karıştırıcı
bilyenin serbest hareketi duyulmalıdır. Sonrasında ürün 20-30 cm mesafeden ince katlar halinde
uygulanabilir.

• Boyanın/kaplamanın yüzeye maksimum tutunmasını sağlamak amacıyla Pirinç Kaplama Sprey ince
dikey/yatay katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında bir kaç dakika beklemek suretiyle 2-3 kez üst
üste uygulanarak daha belirgin bir ayna efekti elde edilebilir.

• Uzun süreli kullanım sırasında sprey kutuyu aralıklarla tekrar çalkalamanız tavsiye edilir.
• Kullanıldıktan sonra, püskürtücü nozzle ucun tıkanmasını önlemek için sprey kutunun başaşağı şekilde

2/3 saniye püskürtülmesi tavsiye edilir.
• Kullanımdan yaklaşık 30 dakika sonra ilk kuru film oluşur ve uygulamadan 24 saat sonra tam kuruma

gerçekleşir.

Çocuk kilidi korumalı, patentli ve tescilli güvenlik kapağı mevcuttur.

Kullanım öncesi kapaktaki güvenlik contasını çıkarınız.
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ÖNEMLİ BİLDİRİM: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup 
olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak 
tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan 
uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan 
veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. 
Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. 
Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 

PİRİNÇ KAPLAMA SPREY


	ADPE8DB.tmp
	Ürün Tanımı / Kullanım Alanı
	Fiziksel Özellikler
	Kullanım Şekli




