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PROROAD PAINT 

836 
Akrilik Esaslı Yol Çizgi Boyası 

 
 

 
ÜRÜN TANIMI: 
iç ve dış mekânlarda rahatlıkla kullanılan, akrilik esaslı, tek bileşenli, soğuk uygulama yol 
boyasıdır. 
 
ÖZELLİKLER : 
RAL standartlarına uygun trafik boya renklerinde üretilir. 
Çok süratli kurur. (Ortalama 1 saat içinde) 
UV ışınları ve diğer atmosfer şartlarına karşı çok dayanıklıdır. 
Kullanımı çok kolaydır. 
Kir, toz, egzoz, yağdan etkilenmez. 
Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir. 
Soğuk uygulama boyası olduğu için sıcak uygulama boyasında tatbikat esnasında olabilecek 
tehlikeler bulunmaz. 
Yenilenmesi gerektiği zaman eski boyanın yüzeyden sökülmesi gerekmez. 
 
ÜRÜN BİLGİSİ: 
Kimyasal Yapı  Akrilik 
Görünüm /Renk Likit/İrtibata geçiniz. 
 
PERFORMANS: 
(23°C, %50 Bağıl Nem)  
 
Yoğunluk               1,50±0,2 kg/lt 
 
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: 
Asfalt, beton, yüzey sertleştirici, mozaik, vb. yüzeylerde rahatlıkla kullanılır. Ayrıca kaldırım 
bordür taşlarının boyanması için çok idealdir.  
Çizgi, ok, yaya geçidi, harf ve sayı uygulamaları rahatlıkla yapılabilir. 
Başlıca kullanıldığı alanlar: 
Her tür askeri alan, 
Havaalanları, limanlar, tersaneler, 
Her türlü endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar, 
Şehir içi ve dışı yolar, köprüler, viyadükler, yaya yolları, çevre düzenlemesi, 
Otoparklar, 
Sağlık tesisleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, işmerkezleri, oteller, tatil köyleri, 
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UYGULAMA TALİMATI: 
PROROAD PAINT uygulamasından önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve 
diğer kirlerden arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yolun yüzey sıcaklığının 5 ºC’nin üzerinde 
olması gerekmektedir. Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir. Ancak 
yüzeydeki eski boya kolay temizlenemiyorsa üzerine uygulama yapılabilir. 
 
Uygulama Ekipmanı: 
El mikseri 
Püskürtme Ekipmanı 
 
Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine cam kürecikler 
dökülerek uygulanması tavsiye edilir. İhtiyaç halinde fırça veya rulo ile de uygulama yapılır. 
Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. 
 
SINIRLAMALAR: 
Optimum kalite elde etmek için lütfen uygulama talimatına sadık kalınız. Uygulama +5 C ve 
+30 C arasında yapılmalı. Sıcak, yağışlı ve rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır . 
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Ürün kürünü alana (28 gün) kadar 
yağmur, su, don ve olumsuz dış etkenlerden korunmalıdır. Uygulamadan önce zemin şartları 
için teknik destek isteyiniz. 
 
 
TÜKETİM: 
100  mikron kalınlık için 200-300 gr/m2 
 
AMBALAJ:  
20 kg teneke ambalaj 
 
 
RAF ÖMRÜ: 
Rutubetsiz ve kuru (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) 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 (+10 C ile +25 C arası sıcaklık) 
ortamda depolanmalıdır.Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. 
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GÜVENLİK: 
Ürünü solumayınız, maske kullanınız. Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Koruyucu eldiven, 
gözlük ve elbise kullanınız. Göz teması halinde 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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