
 Metal yüzeyler için aktif 
korozyon koruması 

 Aktif korozyon koruyucu ve 
astarlama. Farklı zeminlerde 
iyi yapışma özelliği. PU ve MS 
polimer dolgu malzemeleri ile 
işlem yapılmış yüzeylerde de 
kullanılabilir.

İyi tutunma özelliği
Alüminyum, kaplamasız ve galvanize 
sac, çelik ve eski boyalar üzerine 
tutunur.

Hızlı kurur
Katman kalınlığına bağlı olarak 
yaklaşık 10-15 dakika sonra boyanabilir.

80°C'ye kadar sıcaklığa 
dayanıklıdır, anlık olarak 140°C

Kolayca zımparalanabilir

VOC uyumlu
• Düşük çözücü içeriği solventler
• VOC Direktifi  (1999/13/EG) uyarınca 

belirtilen VOC değerlerine uygundur

* Volatile Organic Compound = Uçucu 
organik bileşikler 

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında 
kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve 
geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.

  

Art.-Nr. 0893 210 1 0893 210 2
Amb./Ad. 1/12 1/12

Hacim 400 ml 400 ml

Kimyasal Baz Epoksi reçine Epoksi reçine

Renk Beyaz gri Kırmızı kahverengi

Ek ürünler Art.-Nr.
Seyrek Telli Fırça 0703 350 1
Sık Telli Fırça 0703 350 3
Havalı Tel Fırça DBS 3500 0703 351 0
Silikon Temizleyici 0893 222 600
Temizleme Bezi Tex-Rein 0899 810 

  Uygulama alanları 
Otomotiv imalatı, gemi yapımı, metal ve 
çelik imalatı, takım imalatı, köprü yapımı, 
yakıt deposu, boru hatları, konteyner, 
tarım ve ormancılık alanları, belediye 
çalışmaları, iş makineleri vb.   

  Kullanım şekli 
 Zemin temiz ve kuru, toz ve yağdan 
arındırılmış olmalıdır. Pas, kir ve boya 
kalıntılarını tel fırça ile temizleyin, sorunlu 
yüzeyleri zımparalayın. Kullanımdan 
önce kutuyu iyice çalkalayın. İlk 
katmanı ince olarak atın. Havalandırma 
sürelerine uyun. Kuruma süresi 25 
dak., 10-15 dakika sonra bilinen tüm tek 
ve çift komponentli son kat boyalar ve su 
bazlı son kat boyalar ile boyanabilir.  

  Bilgi 
 Tekrar kullanım için; kullanım sonrasında 
kutuyu baş aşağı çevirip püskürterek 
sibobu temizleyin.  

 PAS ASTAR SPREY   
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