
16760 KANEPOX BASECOAT-760 A Komponent:  16760  B Komponent:  0311 

TANIM Bakalit yüzeyler için tasarlanmı , i k i  b i l e e n l i  e p o k s i  b a z k a t t ı r . Vernik ve soft touch uygulamalarında 
yüksek performans için geli tirilmi  iki katlı boya sisteminin bazkatıdır. 

KULLANIM YER  Bakalit Yüzeyler

TEKN K ÖZELL KLER 

Görünüm 
Renk 
nceltici 

Ambalaj Viskozitesi (KU) 
Ambalaj Yo unlu u (g/ml) 
Ambalaj Katı Madde (%w/w) 

: Mat 
: Her renk 
: Kanepox Thinner 0679 / 0681 
: 95±5 (KU/25°C) 
: 1,55±0,10 (renge göre de i ir) 
: 70±3   (renge göre de i ir) 

Karı ım Oranı* (A ırlıkça) : 16760 
: 0311 

100 birim 
20 birim 

Karı ım Yo unlu u (g/ml) 
Karı ım Katı Madde (%w/w) 

: 1,40±0,10 (renge göre de i ir) 
: 65±3 (renge göre de i ir) 

Karı ım Teorik Yayılma (m²/kg)  : ~7 (40 mikron KFK)

Uygulama Viskozitesi (sn) 
Uygulama Film Kalınlı ı (µ) 
Uygulama Yöntemleri 
Karı ım Ömrü (20°C) 

: ~15 (DINCup4/20°C) 
: 30–40 (KFK) 
: Havalı püskürtme 
: 8 saat 

Tam Kürlenme: 7 gün (20°C) 

Bir kova 16760 KANEPOX BASECOAT-760 net 20 kg’dir. 
Bir galon KANEPOX HARDENER 0311 sertle tirici net 4 kg’dir.

AMBALAJ B LG LER  

DEPOLAMA B LG LER  Malzemeler 5°C ile 35°C arasında kapalı ortamda saklanmalıdır. Bu artlar altında açılmamı  ambalajında 
malzemenin ömrü A ve B komponenti için 1 yıldır. 

SA LIK / GÜVENL K 
B LG LER  

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmi  Güvenlik  Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz. 

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir. 
KANAT BOYA, ürünlerinin  ilk kullanımında  ve sonrasında  teknik servis ve e itim hizmetleri vermektedir. 
Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA’ya ba vurunuz. 
Bu bilgiler normal artlar altında laboratuvar deney ve ara tırmalarına dayanarak hazırlanmı tır. Uygun olmayan ko ullarda yapılan uygulamalardan firmamız
sorumlu de ildir. 
Bu bilgilerin de i tirilme  hakkı firmamızca saklıdır. 
* Karı ım de erleri, belirtilen karı ım oranına göre verilmi tir. 
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KURUMA B LG LER  
(40 mikron kuru film kalınlı ında)  

                           Flash-off: 15 dk/20°C  



16760 KANEPOX BASECOAT-760 A Komponent:  16760  B Komponent:  0311 

Boyanacak tüm yüzeyler temiz ve kuru  ve vibrasyon i lemi uygulanmı  olmalıdır. UYGULAMA B LG LER  

16760 KANEPOX BASECOAT-760 iki bile enli bir boyadır. Uygulama için a ırlıkça 100 birim A 
bile en ile 20 birim B bile en mekanik karı tırıcı yardımıyla  karı tırılır. Karı ıma %20-40 uygulama tineri
ilave edilerek, karı ım uygulama viskozitesine getirilir. 

Uygulamadan 15 dakika sonra vernik katı uygulanır ve vernik kuruma bilgileri tablosunda  
belirtildi i gibi fırınlanarak kurutulur. 

Karı ım ömrü göz önüne alınarak kullanılacak miktarda boya hazırlanmalıdır. 

Örtücülü e ba lı olarak 2–3 kat uygulama yapılır.

Havalı püskürtmede  1,2–1,6  mm meme çaplı tabanca  ile 3-4 bar basınçta  uygulama önerilir. UYGULAMA EK PMANI 

UYARILAR En iyi sonuç  için tanımlı sertle tirici  ve tineri kullanınız

Ortam sıcaklı ı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

Hazırlanacak boyanın minimum 15°C’de olmasına dikkat edilmelidir. 

Kapalı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırmaya ve ki isel koruyucu donanım kullanımına
dikkat edilmelidir. 

Ta ınması, depolanması  ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.
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