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ISONEM MARKER WALL PAINT

Yazılabilir, Silinebilir Duvar Boyası

ISONEM MARKER WALL PAINT Yazılabilir, Silinebilir Duvar Boyası istediğiniz duvar/yüzeyde, marker kalemlerle yazı tahtası alanı olarak
kullanmanıza imkân veren boyadır, duvarlarınıza, sıralarınıza, kapılarınıza, dolaplarınıza, toplantı salonlarınıza vb. her yere uygulandığında yüzeyi
yazılabilir silinebilir formata dönüştürür, doğa dostudur, VOC ve solvent içermez, uygulaması son derece basittir. Beyaz ve şeffaf olmak üzere iki
alternatifi bulunmaktadır, duvarınızın renginin değişmeden yazılabilir formata dönüşmesi isteniyorsa şeffafı, standart beyaz tahta görüntüsünde
olması isteniyorsa beyazı önerilmektedir. Ürünümüz uyguladıktan sonra artık, projeksiyon cihazı perdesine, beyaz tahtaya, flipchartlara gerek
kalmaz.
KULLANIM ALANLARI:
•Sınıf duvarları, sıraları, masaları •Toplantı odalarının duvarları, •Seminer salonlarının duvarları, •Ofis çalışma odalarının duvarları, •Duvar
kağıdı kaplı yüzeyler, •Eğitim salonlarının duvarları, •Evler, oteller, konferans salonları duvarları,
ÖZELLİKLERİ:
•Beyaz ve Şeffaf olmak üzere iki alternatif, •Kokusuz ve Çevre dostu, •VOC ve Solvent içermez.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
•Ürün Yapısı: Çift komponentlidir, A Bileşen Reçine, B Bileşen Sertleştiricidir •Renk: Şeffaf, beyaz •Yoğunluk (karışım): 1,08 gr/ml + 0,05
•Viskozite (Karışım): 600 cp (25 °C) •Dokunma Kuruma Süresi (20°C): 8-10 saat •Tam Kuruma Süresi (20°C): 3 gün •Karışım Ömrü (25 °C):
40 – 50 dakika •Karışım Oranı: 2/1 (Ağırlıkça)
UYGULAMA BİLGİLERİ:
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağdan, kirden, tozdan ve yüzey atıklarından arındırılmalı tamamen kuru ve temiz
olmalıdır.
Karışımın Hazırlanması: ISONEM MARKER WALL PAINT karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışım
ömrüne dikkat edilerek uygulama yapılacak kadar karışım hazırlanmalıdır. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının +15 - +25°C
arasında olduğundan emin olunmalıdır. A bileşeni, 300 - 400 devir/dk’lık mekanik karıştırıcı ile 3 - 4 dakika, içerisine hava sürüklemeden iyice
karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşeninin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır.
A+B, homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalı ve hazırlanan karışım 40 – 50 dakika içerisinde tüketilmelidir.
Uygulama: ISONEM MARKER WALL PAINT istenilen kalınlık elde edilecek şekilde fırça veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır, Açık renkli yüzeylerde
2, koyu renkli yüzeylerde 3 Kat olarak uygulanmalıdır, her kat için yaklaşık 8-10 saat beklenmelidir. 8-10 Saat sonra kuruyacaktır ve yazma/silmeye
başlamadan önce en az 3 gün beklenilmesi gerekmektedir. Yazı/çizimler tahta silgisi ile silinebilir. Çıkmayan lekelerin ıslak bez ile temizlenmesi
gerekir, başka temizlik malzemesi (deterjan, çamaşır suyu, vs. kullanılmamalıdır.)
SARFİYAT: 0,3-0,5 kg/m2
DEPOLAMA: Orijinal, açılmamış ambalajında, serin ve kuru ortamda 12 ay.
AMBALAJ: 4,5 kg set (A Bileşen: 3 kg, B Bileşen: 1,5 kg)
Notlar: Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim
kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri: Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler
için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

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.

003

“Ürünlerimiz Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Kapsamında Değildir.”

