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DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU 
 
Betek Floor Paint 
 
ÜRÜN TANIMI  
Betek Floor Paint, modifiye alkid reçine esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, kurşun içermeyen, aromatsız son kat 
ahşap boyasıdır. 
 
ÖZELLİKLERİ 
 
• MODİFİYE ALKİD REÇİNE ESASLI , AHŞAP SON KAT  BOYASI 
• KURŞUN İÇERMEZ 
• YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK 
• UYGULAMA KOLAYLIĞI 
• AROMATSIZ 
 
 
YÜZEY HAZIRLAMA  
Betek Floor Paint,  uygulanacak yüzeyler yağ lekelerinden, talaş tozlarından, eski boya ve vernik kalıntılarından 
tümüyle temizlenmiş olmalıdır. Yeni ahşap yüzeylerde reçine bulunmaması gerekmektedir. Yeni ahşap yüzey 
zımpara kağıdı ile toz ve kirden arındırıldıktan sonra ahşap yüzeyin korunması için Betek Impregnation Care 
uygulanmalıdır. 24 saat geçtikten sonra Betek Floor Paint 2 kat olarak uygulanmalıdır. Ahşaptaki nemin 
%18’den düşük olmasına dikkat edilmelidir. 
 
 
YOĞUNLUK   
0,98±0,02 g/ml 
 
UYGULAMA ALANI  
Ahşap yer ve yüzeylere uygulanır. 
 
İNCELTME ORANI  
Betek Synthetic Thinner ile %5-10 arasında inceltilir. 
 
UYGULAMA SICAKLIĞI  
+5°C ile +30°C arasında yapılmalıdır 
 
UYGULAMA APARATLARI  
Fırça ve rulo kullanılmalıdır. 
 
UYGULAMA KAT SAYISI  
Betek Floor Paint, 2 halinde uygulanmalıdır. 
Uygulamaya başlamadan önce ambalaj iyice karıştırılmalıdır. 
 
KURUMA SÜRESİ  
Tam kuruma süresi bağıl neme ve sıcaklığa bağlı olarak en fazla 12 saat.(20°C) Katlar arasında en az 24 saat 
beklenmelidir. (Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.) 
 
SARFİYAT  
Uygulama yapılacak ahşap yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 8-12 m2 alan 
boyanabilir.  Uygulama yüzeyinin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk 
ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
  
 
DEPOLAMA  
Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında 3 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan 
boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave 
edilmeli ve ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez  180° çevirip düzeltilmelidir. 
 
AMBALAJ 
0,75lt , 2,5lt  
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TEHLİKE TANIMI 
Xn Sağlığa zararlıdır. 
 
Tehlike beyanları 
H226 Yanıcı sıvı veya buhar. 
H304 Yutulursa veya soluk yollarına girerse ölüme sebep olabilir. 
Contains 2-butanone oxime. May produce an allergic reaction. 
  
Uyarı beyanları 
P101 Tıbbi tavsiye gerekirse, ürün kabı ya da etiketini hazır bulundurun. 
P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210 Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. 
P241 Patlamaya karşı korumalı elektrik/havalandırma/aydınlatma cihazları kulanın. 
P301+P310 YUTULURSA: Derhal bir ZEHİR TEDAVİ MERKEZİ veya doktora/hekime başvurun. 
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kontamine olan giysileri derhal çıkartın. Cildi su/duş 
ile yıkayın. 
P405 Kilitli bir yerde saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/gölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
 
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: 
Solvent naphtha (petroleum), medium aliph. 

 
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan 
detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici 
firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. 
 

 


