HANDYCOAT INT
İÇ CEPHE AKRİLİK SATEN MACUNU
63110

Handycoat INT, sıvalı ve alçıpan yüzeylerde dahil olmak üzere, diğer iç cephe tavan ve duvar yüzeyler için
tasarlanmış akrilik esaslı kullanıma hazır bir saten macunudur. Boyama öncesi eski ve yeni tüm yüzeylerin
düzeltilerek, yüksek kalitede, esnek ve düzgün bir yüzey sağlanması amacı ile özel olarak üretilmiştir.

ÖZELLİKLER

ASTARLAMA

Akrilik polimerlerin, pigmentlerin, kaliteli dolgu
maddelerinin, küf ve mantar önleyici kimyasalların
ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu
ile üretilmiştir. Temel özellikleri;
Kullanım kolaylığı sağlar
Akrilik esaslıdır
Astar uygulaması gerektirmez
Boya tüketimini azaltır
Esnek yapıdadır
Yüksek yapışma gücüne sahiptir
4 mm kalınlığa kadar uygulanabilir
Kabarma ve dökülme yapmaz
Çabuk kurur
Nefes alma özelliğine sahiptir

Eski veya yeni yüzeylerin astarlanmasına gerek
yoktur, ancak tozuma veya kabarma belirtisi
gösteren yüzeyler ile alçı ve alçıpan yüzeylerde
uygulama öncesi 1:1 oranında sulandırılmış
TERRACO Terrastar veya Terastar P ile astarlanması
tavsiye edilir.

KULANIM ALANI
Beton, sıva, alçı, alçıpan, sunta, kontrplak,
galvanizli çelik v.b. yüzeyler de dahil olmak üzere
bir çok iç cephe tavan ve duvar yüzeylerine
mükemmel bir yapışma sağlayan ideal bir akrilik
saten macundur. Duvar ve tavanlardaki kılcal
çatlakların doldurulmasında, sıva/boya işlerinde
hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme
üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı
pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının
kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle
kullanılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan
her türlü toz, kir ve yabancı maddeler
temizlenmelidir. Tozlu ve kabarmış yüzeylerde
astarlama yapılması önemle tavsiye edilir.
Önceden boyanmış yüzeylere dolgu
uygulanırken, ilk önce su ile yüzey yıkanmalı ve
uygulama öncesi kurumaya bırakılmalıdır.

UYGULAMA
Handycoat INT'in ince bir kat olarak uygulanması
tavsiye edilir. Kalın uygulama gereken yerlerde
katlar arasında yeterli kuruma süresi bırakarak bir
kaç kat uygulama yapılabilir. Gerekirse uygulama
sonrasındaki 24 saat içinde yüzey çok hafif olarak
zımparalanabilir. Uygulamadan hemen sonra tüm el
aletleri su ile temizlenerek kurumaya bırakılmalıdır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile
temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna
başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Handycoat INT, 25, 10 ve 5 kg’ lık plastik kova
ambalajlarında satışa sunulmaktadır. Ambalajları
direkt güneş ışığı, aşırı sıcak ve soğuktan korunan
kuru ve temiz bölgelerde saklayın. Açılmamış
ambalajlarda 12 ay boyunca saklanabilir. İlk olarak
en eski malzemeyi kullanılmalıdır.

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için
TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da
ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama
yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun
önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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TEKNİK VERİLER
Ürün Akrilik esaslı kullanıma hazır iç cephe saten macun
Bağlayıcılar Akrilik kopolimer
Dolgular Öğütülmüş ve hassas sınıflandırılmış kalsit
İnceltme Gerektiği takdirde su ile inceltilebilir.
Uygulama Mala veya spatula ile
Tüketim Yüzey koşullarına bağlı olarak 0,5 – 1,0 kg/m2
Kuruma 12-24 saat
Renk Kırık beyaz
Ambalaj 25, 10 ve 5 kg' lık plastik kova ambalajlar
Depolama Orijinal açılmamış ambalajlarda 12 ay

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr
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