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İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması 
ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.
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INTERNATIONAL SPECIALTY PRODUCTS
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“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

FLOOR PAINTISONEM
®

Tenis Kortu Boyası

ISONEM FLOOR PAINT tek bileşenli, su bazlı renkli akrilik esaslı kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI: ISONEM FLOOR PAINT iç ve dış mekânlardaki beton ve çimentolu yüzeylerde tozumaz, dekoratif bir yüzey elde etmek 
için aşağıdaki yerlerde kullanılır (sürekli suyla temas olmadan):

•Garajlar ve hafif trafiğe maruz park alanlarında •Konutlar arasındaki yürüme yollarında, kaldırımlarda, trafik işaretlerinin bulunduğu yerlerde 
vb. •Tenis kortlarında, oyun ve eğlence alanlarında

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI: •Su bazlı ve tek bileşenlidir • İyi aşınma dayanımına sahiptir •UV ışınlarına karşı çok iyi dayanıma sahiptir. Renk 
solması, atması yapmaz. • Yüksek kapatıcılık • Yüksek dayanım ve elastikiyet

TEKNİK ÖZELLİKLER: •Yapı / Görünüm: Sıvı •Renk: Oksit kırmızı, koyu gri, koyu yeşil, beyaz (Talebe bağlı olarak diğer renk tonları üretilebilir.) 
•Kimyasal İçeriği: Su bazlı akrilik reçine •Yoğunluk: ~ 1.50 ± 0,05 kg/I (+20°C’de) •Uygulama kalınlığı: ~ 1 mm K.F.K 2 kat için (astar + 
kaplama) •Çekme Dayanımı: 2,28 kg/cm² •Yapışma Dayanımı: > 1.5 N/mm² •Kopma Uzaması: %200 •Kuruma Süresi: 24 saat (tam kuruma)

UYGULAMA: Tüm uygulamalar 2 - 3 kat halinde yapılmalıdır, genellikle iki kat uygulama yeterlidir, fakat yüzeyin porozitesine bağlı olarak veya 
renkli yüzeylerde üçüncü kat uygulama gerekebilir.

UYGULAMA DETAYLARI: •Sarfiyat ~ 0.4 - 0.5 kg/m²/kat başına •Sarfiyat yüzey geçirimliliği, şekli, pürüzlülüğü gibi koşullara ve malzeme 
zayiatına göre değişkendir.

Yüzey Hazırlığı: Beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetinden arındırılmalı ve açık gözenekli bir yüzey elde edilmelidir. 
Zayıf beton uzaklaştırılmalıdır. •Yüzey tamiratları, boşlukların doldurulması, yüzey tesviyesi ISONEM M 03 Tamir Harcı kullanılarak yapılmalıdır. 
•Tüm toz, gevşek ve oynak parçacıklar ürünün uygulanmasından önce tercihen fırça ve/veya elektrikli süpürgeyle yüzeyden tamamen 
uzaklaştırılmalıdır. Uygulama yapılacak tüm yüzeyler önceden ISONEM UNIVERSAL ASTAR aderans artırıcı ile astarlanmalıdır.

KARIŞTIRMA: ISONEM FLOOR PAINT kullanıma hazırdır ve kullanmadan önce iyice karıştırılması gerekir.

KARIŞTIRMA SÜRESİ: 2 dakika

KARIŞTIRMA ALETLERİ: ISONEM FLOOR PAINT düşük hızlı (300-400 dev/dak) elektrikli bir karıştırıcı veya başka uygun bir ekipmanla iyice 
karıştırılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ / ALETLER: Uygulama; fırça veya havasız püskürtme ekipmanı ile yapılabilir. Püskürtme ekipmanın uygunluğu denemeyle 
tespit edilmelidir. En iyi görünümü elde etmek için ikinci kat uygulanması her zaman önerilir. Katlar arasında 4 saat beklenilmesi önerilir. 
Uygulama ve kür alma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığı +10°C üzerinde olmalıdır.

EKİPMANLARIN TEMİZLİĞİ: Tüm alet ve ekipmanları uygulamadan hemen sonra su ile temizleyiniz.

TEMİZLEME / BAKIM YÖNTEMLERİ: Uygulamadan sonraki görünümünü korumak için ISONEM FLOOR PAINT üzerine dökülen maddeler süpürge 
veya elektrikli süpürge kullanılarak hemen temizlenmelidir. Uygulamayı takip eden 2 hafta boyunca ıslak temizleme yöntemlerini kullanmayınız. 
Aşındırıcı temizleme sistemleri veya ekipmanları kullanmayınız.

AMBALAJ: 18 kg PE kova

DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.


