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TEKNO SPA EXTRA PRIMER                                             Katalog No : 3000 - 111 
 
Tekno SPA Extra Primer, klorkauçuk reçine esaslı, akrilik katkılı, anticorrosive pigmentler içeren bir 
zehirli boya astarıdır. Zehirli boya geçiş starı olarak da kullanılır. Metalik mavi renktedir. Tekno SPA 
Extra 079 Antifouling zehirli boyadan önce kullanılması tavsiye edilir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde (%)                          :  44 
Yoğunluk (gr/cm3)      :  1,25 
Renk       :  Mavi gümüş 
Parlaklık       :  Mat 
Parlama noktası (ºC)    :  28 

Kuru film kalınlığı (µ)    :  50 m. 

Teorik kaplama  kapasitesi (m2/lt)             : 8,8 (50µ) – 5,8 (75µ) 

Pratik kaplama kapasitesi (m2/lt)   :  6 (tek kat) 

Uygulama aralığı (ºC)     :  + 5 ∼∼∼∼ + 35 

Kuruma zamanı (20 ºC) (saat)   
İlk kuruma    : 4 saat 
Kuruma    : 12 saat 

Servise hazır hale gelme    : 12 saat 

Uygulama Şekli     : Fırça,rulo,sprey 
Spray Ekipmanları 
(Conventional)  

Meme Çapı    : 1,4 – 1,8 mm   
Meme Basıncı   : 0,3-0,4 MPA( 3-4 atm) 

(Airless)  
Meme Çapı    : 0,48 mm /0,58 (0,019 – 0,023 inch)                
Meme Basıncı   : 12 – 15 MPA(120 – 150 At,1700 – 2100 PSI) 

Tiner                                                   :  Teknomarin Klor Kauçuk  boyaTineri (3001) 

Yüzey hazırlama                               : Çelik yüzeylerde SA 2,5 kumlanmış yüzeylerde direk 

olarak uygulanabilir. Minimum ST3 seviyesinde 

mekanik temizlik önerilir. Yüzeyin kuru olması ve 

yağ,kir,pas içermemesi gerekir. Eski zehirli boya 

basınçlı su ile yıkanıp daha sonra zımparalanır ve 

Tekno SPA Extra Primer uygulanır. Zeminde epoxy 

astar veya arakat var ise, zımpara yapıldıktan sonra 

Tekno SPA Extra Primer uygulanır.   
Güvenlik önlemleri                                 : R10 Tutuşabilir. R37 Solunum organlarını tahriş eder. 

R51/53 Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan 
sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. S1/2 Kilitli 
olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza 
ediniz. S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs 
etmeyiniz. S29/56 Kanalizasyona atmayınız; bu 
maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme 
yerine ulaştırınız. S46 Yutulması halinde derhal 
doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi 
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gösteriniz). S51 Yalnız iyi havalandırılan kesimlerde 
kullanınız 


