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835 

Tenis Kortu & Spor Alanları Boyası 
 

 

    
ÜRÜN TANIMI: 
Su bazlı reçine esaslı yüksek yapışma mukavemetli ,Uv dayanımı yüksek solma ve sararma 
yapmayan dayanımı yüksek dekoratif  tenis kort ve spor alanları boyasıdır. 
 
ÖZELLİKLER: 
Yüksek örtme gücüne sahiptir.   
Yağmura, suya karşı dayanıklıdır.  
Hızlı ve kolay uygulanır. 
Yüksek mekanik dayanıma sahiptir. 
Zamanla sararma, solma yapmaz.  
Aşınmaya karşı dirençlidir.  
İnsan ve araç trafiğinden etkilenmez.  
Dikey ve yatay yüzeylerde kullanılabilir. 
Yüzeyi mükemmel şekilde homojen olarak kaplar. 
Hızlı uygulanır. 
Tozumayı önler.  
Parlak görünümdedir. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı akrilik esaslı  
Görünüm /Renk Likit  / İrtibata geçiniz 
Yoğunluk  1,30 ±0,2 g / cm3 
 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Yoğunluk  1,30 ±0,2 g / cm3 
 
Bu değerler firmamızda yapılan laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş 
uygulamaların tam kuruma süresi sonundaki performansı için geçerlidir. Şantiye ortamındaki 
sıcaklık ve nem değerleri ile uygulama yüzey  ve alanları çeşitlilik arz edeceğinden değerler 
değişebilir. 
 
KULLANIM ALANLARI: 
Tenis kortları  
Spor alanları 
Park alanları  
Okul bahçeleri 
Yürüme yolları  
 
UYGULAMA TALİMATI: 
 
Uygulanacak yüzey öncelikle kuru, sağlam olmalıdır.  Mıcır ve tozdan arındırılmalıdır. Kırık 
olan yerler düzeltilmelidir.  Gevşek zeminler önceden sağlamlaştırılmalıdır.  
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PROCOURT 
835 

Tenis Kortu Boyası 
 

 
Kullanıma hazırdır.  
 
PROCOURT  kullanıma hazırdır. Uygulamaya başlanmadan önce ürün homojen bir karışım 
elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. İki  
kat halinde fırça , rulo ile veya uygun püskürtme ekipmanı ile uygulanır. Katlar arasında 24 
saat beklenmelidir. 
 
SINIRLAMALAR:  
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Çok yüksek 
sıcaklıkta, güneş ışığına direkt olarak maruz kalan, çok rüzgarlı, yağmurlu havalarda 
uygulama yapılmamalıdır. Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama yapılan alan aşırı yük trafiğine maruz kalmamalıdır. Uygulama +5 C ve +30 C 
arasında yapılmalı.  Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün 
kürünü alana kadar (28 gün)  yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. 
 

TÜKETİM: 
300-500 gr/m2 
  
AMBALAJ: 

18 kg kova 
 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Nemden uzak tutulmalıdır. 
  
DEPOLAMA KOŞULLARI: 
Açılmamış orijinal ambalajında , rutubetsiz, kuru ve serin (+5 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
 
GÜVENLİK: 
Cilde  ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması 
halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı 
yerde saklayınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Yutmayınız. Detaylı bilgi 
ve tavsiyeler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 
 
 
 
 
 
 
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine 
uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından DEKOSTAR San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu 
değildir. Dekostar ın ürünlerini değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcılar ilgili ürünün Teknik Bilgi 
Formunun son baskısını dikkate almalıdır. 
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