
 

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş. 

Merkez: Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe- İSTANBUL 

Tel: (0216) 571 11 00 Faks: (0216) 571 13 15 – Mersis No: 0167001238900018 -  www.fawori.com 

  
 

 

 
FAWORI METALİK SPREY BOYA 

TEKNİK BİLGİ FORMU 
---Alüminyum içindir--- 

 

Tanım: Hızlı kurumalı, solvent bazlı, ince grenli alüminyum efektli, koruyucu ve dekoratif sprey boya.  

Kullanım Alanları: Ahşap, metal, cam, seramik, plastik, karton, duvar vs yüzeylerde kullanılır. Makineler, yedek 

parçalar, çelik eşya, ahşap mobilya, plastik aksam, hobi ve el sanatları, motosiklet/ bisiklet/oto vs gibi alanlarda 

kullanıma uygundur. 

Özellikler : İçte ve dışta kullanılır. Solmaya, zor hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. Çizilmeye ve darbeye 

dirençlidir. Kurşunsuzdur, atmosferi kirletici ve ozon tabakasına zararlı CFC gazları içermez. Sprey püskürtme 

çıkışı kendi kendini temizler özelliktedir. 

 

 Görünüm : Metalik alüminyum soft parlak  

 Bağlayıcı : Modifiye Akrilik 

 Viskozite : 12” F4 20’C   

Özgül Ağırlık : 0,95 +/- 0,05 

 Kap Basıncı : 23’C’de 4,2 ila 4,8 Bar  ---  50’C’de 7,6 ila 8,4 Bar 

 

Uygulama : Eski boya tabakası, kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, 

yağsız, tozsuz, kuru ve gerektiriyorsa uygun şekilde astarlanmış olmalıdır. Uygulama öncesinde sprey kutusu en 

az 1 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. Kapaktaki emniyet kilidi çözüldükten sonra, kutu daima dik konumda 

tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı değiştirilmeksizin, kısa 

süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı püskürtmelerle, aynı noktada sabit püskürtmeksizin, 

tüm yüzeye eşit dağılıma özen göstererek 15-20 dakika arayla 2 katta tatbik edilir.  

Hatırlatmalar : 1) Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki bilgilerin okunması ve yüzeyin küçük bir alanında test 

uygulaması yapılması tavsiye edilir. 2) Uygulama sonrası sprey kutusunda hala boya kalmışsa, ilerde tekrar 

kullanılabilmesi için kutu baş aşağı çevrilip birkaç kez kısa püskürtme yapılması gereklidir. 3) Daha ışıltılı bir 

görünüm için, metalik sprey tatbikatı sonrasında ayrıca koruyucu dekoratif akrilik parlak şeffaf vernik tatbik 

ediniz. 

 

Kuruma : (20’C  50 % RH) 

Toz Kuruması 10-15 dakika,   Dokunma Kuruması 30-40 dakika,   Tam Kuruma 24-30 saat 
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Ambalaj : 400 ml dolum,  520 ml standart metal kutu  

Sarfiyat : Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 2-2,5 m2/400 ml  

 

Depolama : Basınçlı kaptır. Kutu boşalsa bile delmeyin ve ateşe atmayın. Direkt güneş ışığından ve 50’C’yi 

aşan ortamlardan uzak tutunuz. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak 

tutun, sigara içmeyin. Yangın halinde kuru veya CO2 tipi yangın söndürücü kullanın. 

 

Üretildiği yer  : COLORPACK SRL-İTALYA 

İthalatçı firma :  BETEK 

 

 


