
ÜRÜN TANIMI

Matting additive parlak,saten veya mat bir final için sonkat ve vernikle karışt ırılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.  

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk YMA715

Özgül Ağırlık 1.010

Katı Madde Oranı 48% 

Raf öm rü 2 yıl

VOC (arz edilen) 412 g/lt 

Birim Ebatları 750 ml 

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

 

Kat atma

Yüzey Sıcaklığı

  5°C (41°F) 10°C (50°F) 23°C (73°F) 35°C (95°F) 

Üzerine atılabilecek ürünler Min Max Min Max Min Max Min Max 

 

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık Yüzeyin hazırlanması hakkında kullanılan Matting Additive ile ilgili olan etiketteki parlatma ve vermikleme talimatlarını takip 

edin. 

Yöntem Kullanılan ürünleri uygun şeklide karışt ırın. Matting Additive ürününü ne kadar eklerseniz parlaklık seviyesi o kadar 

düşecektir. Temiz Matting Additive kullanıldığında seçilen finişin opaklığı etkilenecektir. Önce standart cilayı kullanın, daha 

sonra karışt ırılan (matlaşt ırılmış) cilayı son kat olarak sürün veya tam opaklığı sağlamak için bir kaç kat sürebilirsiniz. 

Kullanmadan önce iyice sallayınız. 

Tavsiyeler Karışt ırma 

İZLENMESİ GEREKEN METOT: 

Toplac/Interlux Super: 

Yoğunluğu = %79 olan finişin üzerine %25 Matting Additive ekleyin. 

Yoğunluğu = %26 olan finişin üzerine %50 Matting Additive ekleyin. 

Yoğunluğu = %8 olan finişin üzerine %75 Matting Additive ekleyin. 

İnceltici YTA800 İnceltici No.1 

İnceltme Matting Additive, sonkat ve vernikle karışt ırmadan önce %5 oranında inceltilebilir. Tiner No.1 kullanın.

Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun) Basınç: 3-4 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 

mm. Spreyleme için kullandığınız tek-komponent finiş veya vernik ürünlerinin veri sayfalarındaki kullanım talimatlarını 
izleyiniz. 

Diğe r Matting Additive ürününün finiş veya vernikelemeye katılması ürünün kuruma veya kaplama özelliklerini 

etkilemeyecektir. Cilalanan yüzeyin dayanıklığını etkilemez. Tüm düşük-parlaklık veren kaplamaların son cilasından sonraki 

temizliği, tam-parlaklık veren kaplamalar kullanıldığında alınan performanstan daha düşük olacaktır. Tüm karışt ırılan 

maddeler kullanılmazsa daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce iyice sallayınız. 

Bazı önemli noktalar Dış mekan kullanım için formüle edilmiştir.
Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 30°C olmalıdır.  
Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır.  
Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır. 

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri Tek-komponentli vernikler ve boyalar ile kullanıma uygundur. 

Kat Sayısı Değişken

Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprey uygulamasına uygun).

Matting Additive
Özel Ürünler
1 komponentli finişler ve verniklerin kullanımı için matlaştırıcı katkısı
 

 

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.
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TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza GENEL BİLGİ:
Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız.Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5’C/41’F ile 

35’C /95’F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.  

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır. 

Güvenlik GENEL: 

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZ İMİ: 
Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan 

önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.
Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile 

düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili 

yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla 

ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararla (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar 

ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve 

deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir. 
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Matting Additive
Özel Ürünler
1 komponentli finişler ve verniklerin kullanımı için matlaştırıcı katkısı
 


