
Penplast Tavan 
Texniki	  Məlumat	  Səhifəsi	  
!
	   Məhsul	  təqdima.	  
	   Penguin	  Penplast	  Tavan	  akrilik	  kopolimer	  əsaslı	  içəri	  emulsiyasıdır.	  Yüksək	  örtücülük	  
xassəsinə	  malikdir,	  səthə	  asan	  yayılır	  və	  nahamar	  olmayan	  mat	  bir	  görünüm	  yaradır.	  !
	   İs0fadə	  olunacaq	  səthlər	  
	   Divar,	  tavan,	  şüşə,	  teksFl	  divar	  kağızı,	  məcun,	  suvaq,	  beton,	  alçıpan	  və	  betopan	  kimi	  iç	  
səthlərdə	  isFfadə	  oluna	  bilər.	  İsFfadə	  zamanı	  səthin	  temperaturu	  +5°C	  ilə	  +30°C	  arasında	  olmalıdır,	  
nisbi	  rütubət	  80%-‐i	  keçməməlidir.	  Ən	  çox	  10%	  su	  ilə	  durulaşdırıla	  bilər.	  !
	   Çəkilən	  qat	  qalınlığı	  və	  nəzəri	  yayılma	  sahəsi	  

	   	  
	   Fiziki	  xassələri	  

!
	   Səthin	  hazırlanması	  
	   Tətbiq	  olunacaq	  səth	  boyanmadan	  öncə	  toz,	  kir,	  yağ	  qalıqları	  və	  köhnə	  boyadan	  
təmizlənməlidir.	  !
	   Tətbiq	  üsulları

!
	   Quruma	  müddə0	  
	   Quruma	  müddəF	  əsasən	  hava	  şərtlərinə,	  çəkilən	  qat	  qalınlığına	  və	  çəkilən	  qat	  sayına	  
bağlıdır.	  Aşağıdakı	  cədvəldə	  boyanın	  hava	  temperaturundan	  asılı	  olaraq	  təqribi	  quruma	  zamanı	  
göstərilmişdir.	  

Ən az Ən az

Çəkilən qat qalınlığı, quru (µm) 25 35

Çəkilən qat qalınlığı, yaş (µm) 70 95

Nəzəri yayılma sahəsi (m²/lt) 10.6 14.8

Rəng Su əsaslı rəng pastaları ilə rənglənə bilər

Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %) 72±2

Sıxlığı (qr/sm³) 1.76±2

Özlülüyü 120±5

Parlaqlıq Mat

Püskürtmə Havasız tapança və ya konvensiyalı tapança istifadə oluna bilər

Fırça Uyğundur

Rulo Uyğundur
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-‐ Boyanacaq	  ərazi	  yaxşı	  havalandırılmalıdır	  (Açıq	  hava	  və	  ya	  sərbəst	  hava	  dövretməsi)	  
-‐ Boya	  məsləhət	  edilən	  qalınlıqda	  vurulmalıdır	  
-‐ Qalınlıq	  vurulacaq	  qatların	  sayı	  nəzərə	  alınaraq	  vurulmalıdır	  

!
	   Saxlama	  şərtləri	  
	   Boya	  quru,	  sərin,	  yaxşı	  havalandırılmış,	  yüksək	  temperatur	  və	  qığılcım	  çıxma	  ehFmalı	  
olmayan	  depolarda	  qapağı	  açılmamış	  halda	  saxlanmalıdır.	  İsFfadə	  etmədən	  öncə	  yaxşı	  
qarışdırılmalıdır.	  !
	   Qablaşdırılma	  şəkli	  
	   2.5	  lt,	  7.5	  lt	  və	  15	  lt-‐lik	  plastmas	  qablarda	  istehsal	  olunur.	  !
	   Sağlamlıq	  və	  təhlükəsizlik	  qaydaları	  
	   Qabın	  üzərində	  göstərilən	  qaydalara	  riayət	  edin.	  Yüksək	  temperatur	  və	  qığılcım	  çıxma	  
ehFmalı	  olmayan	  depolarda	  saxlayın.	  Yaxşı	  havalandırılan	  ərazilərdə	  isFfadə	  edin.	  İsFfadə	  zamanı	  
dəriylə	  təmas	  olmuşdursa,	  uyğun	  həlledici	  ilə	  sonra	  su	  və	  sabunla	  yuyulmalıdır.	  Gözə	  düşdüyündə	  
bol	  su	  ilə	  yuyulub	  gərək	  olduğunda	  Fbbi	  müdaxilə	  olunmalıdır.

Havanın temperaturu 10ºC 23ºC 40ºC

Üst quruma 6 saat 3 saat 1 saat

Tam (sərt) quruma 8 saat 4 saat 2 saat

İkinci qatın vurulması, ən az 6 saat 3 saat 1 saat
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