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DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU 
 
 
BETEK ROYAL SATIN 
  
ÜRÜN TANIMI  
Su bazlı, akrilik reçine esaslı, sedef görünümü veren dekoratif iç cephe boyadır. 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER  
Betek Royal Satin uygulması yapabilmek için macunlu yüzey gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kağıdı yapılmış 
yüzeyler mümkünse sökülmeli, Betek Interior Paste ile macunlanmalıdır.   
 
UYGULAMA  
Betek Royal Satin uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey 
mutlaka BETEK INTERIOR PASTE ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalanarak düzgün ve pürüzsüz hale getirildikten 
sonra, üzerine Betek Primer uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır.Betek Royal Satin , BTX Satin Roller 
yardımıyla uygulanır.İlk kat boya kuruduktan sonra, ikinci kat Betek Royal Satin BTX Satin Roller ile yüzeye uygulanır ve boya 
henüz yaş iken Desen Rulosu ile desen verilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığının  +10 ⁰C ile +35 ⁰C arasında 
olmasına özen gösterilmelidir. Betek Royal Satin kartelası dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı renk 
tonu farkı oluşabilir. 
 
TEKNiK ÖZELLiKLER:  
Renk: Betek Royal Satin kartelasından seçilebilir.  
Parlaklık: 60°: 37± 5 gloss  
Yoğunluk: 1,1 ± 0,05 g/ml 
 
 
İNCELTME Kullanıma hazırdır.  
 
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)  
(20ºC, %65 HR’de) İlk kuruma: 45 dak. Son kuruma: 24 saat  
 
SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 55-80 ml/m2 arasında değişir. 1 Litre ile tek 
katta 8-12 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
 
AMBALAJ 
2,5 L 
 
DEPOLAMA Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın 
kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.  
 
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 
karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] 
(3:1); karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] formaldehid 
 
Zararlılık İfadesi 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
 
Önlem İfadesi 
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 


