
              

*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. 

Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin 
sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. 

       
 
       Dalmaçyalı Magic Quartz (Siyah) 
             

TANIM 
Dalmaçyalı Magic Quartz Siyah, parlak ve hafif özelliği sayesinde her tür boya 
üstüne püskürtme yöntemiyle uygulanabilen dekoratif son kat malzemesidir. 

 
KULLANIM ALANLARI 

Uygun zemin hazırlığı yapılmış her türlü dış cephede mineral kaplama ve 2 kat 
silikonlu dış cephe uygulanmış yüzey üzerine uygulanabilir. 

 
ÖZELLİKLER 

• Parlak görünümlüdür. 

• Her türlü boya ile uygulanabilir. 

• Hafiftir. 
• Bünyesine su emmez. 
• Sudan ve dış hava şartlarından etkilenmez 

 

YÜZEY HAZIRLAMA 

Dış cephede Boya yapılabilen her türlü yüzeye; sıva, serpme sıva, tarak mozaik, beton, brüt beton, betopan, mdf, 
osb, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere, sürülen boya ıslakken uygulanabilir. 

 

UYGULAMA 

Mineral kaplama ve 2 kat silikonlu dış cephe uygulanmış yüzey üzerine uygulandıktan hemen sonra kompresörlü 
püskürtme makinesi ile 1,0 - 1,5 m mesafeden sürülen boya yüzeyi yaş iken yüzeye uygulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UYARI 

Dalmaçyalı Magic Quartz ürünü yağmur, kar vb. dış hava şartlarına dayanıklıdır. Fakat İnsan etkilerine maruz kalan bina 
alt bölgeleri ve balkon iç kısımları gibi bölgelerde uygulanması tavsiye edilmez. 

 

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR de) 

Yüzey kuruması 20°C ve %65 nispi nemde 24 saattir. Düşük sıcaklıklar ve yüksek nispi nem oranı kuruma süresini 
uzatır. 

 

SARFİYAT 

Yaklaşık 0,300 - 0,450 kg/m
2
 

 

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate 
alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır. 

 
AMBALAJ 

20 Kg PE Kova 

 
DEPOLAMA 

Serin yerde sudan, rutubetten ve dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajında 2 yıl saklanabilir. 
 

GÜVENLİK UYARILARI 

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz. 
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.  
S 37: Uygun eldiven giyin. 
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz.  
S 56:Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz. 

 


