
Penakril Extra 
Texniki	  Məlumat	  Səhifəsi	  
!
	   Məhsul	  təqdima.	  
	   Penguin	  Penakril	  Extra	  çöl	  divar	  işləri	  üçün	  is=fadə	  edilən,	  yüksək	  keyfiyyətli,	  100%	  saf	  
akrilik	  polimer	  əsaslı	  emulsiyadır.	  Xüsusi	  tərkibi	  sayəsində	  beton	  səthinin	  karbonlaşmasının	  
qarşısını	  alır.	  Piqmentlərinin	  yüksək	  ultrabənövşəyi	  dayanıqlığı	  sayəsində	  solmur.	  Akrilik	  bağlayıcının	  
xüsusi	  xassələri	  sayəsində	  örtüyün	  uzun	  müddət	  öz	  mat,	  yarımat	  və	  parlaq	  görüntüsünü	  saxlamağı	  
və	  tox	  tutmamasını	  təmin	  edir.	  !
	   İs0fadə	  olunacaq	  səthlər	  
	   Çöl	  divarların	  dekora=v	  və	  qorunması	  məqsədiylə	  is=fadə	  üçün	  idealdır.	  Son	  qat	  örtük	  kimi	  
həm	  astar	  üzərinə,	  həm	  də	  teksturalı	  fasad	  işlərində	  uğurla	  is=fadə	  oluna	  bilər.	  Örtük	  iç	  divar	  və	  
karbonlaşan	  divarların	  rənglənməsində	  is=fadə	  oluna	  bilər.	  !
	   Çəkilən	  qat	  qalınlığı	  və	  nəzəri	  yayılma	  sahəsi	  

	   	  
	   Fiziki	  xassələri	  

!
	   Səthin	  hazırlanması	  
	   Tətbiq	  olunacaq	  səth	  boyanmadan	  öncə	  toz,	  kir	  və	  yağ	  qalıqlarından	  təmizlənməlidir.	  
Adqeziyaya	  mane	  olacaq	  hər	  bir	  maddədən	  təmizlənməlidir.	  Köhnə	  boya	  qalıqları	  və	  tozlanmış	  
hissələr	  sərt	  Rrça	  ilə	  təmizlənməlidir.	  !
	   Rənglənmə	  qaydaları	  
	   Boya	  tətbiq	  olunan	  zaman	  səthin	  temperaturu	  10ºC-‐dən	  aşağı	  olmamalıdır.	  Nəmlik	  
göstəricisi	  səth	  üzərində	  ölçülməlidir.	  Betona	  tətbiq	  olunduqda	  betonun	  nisbi	  rütubə=	  4%-‐dən	  
yuxarı	  olmamalıdır.	  Boyanın	  sərtləşməsi	  prosesi	  ərzində	  yağlı	  maddə,	  kimyəvi	  maddələrlə	  təmas	  
olmamalı	  və	  mexaniki	  təsirə	  məruz	  qalmamalıdır.	  !!

Ən az Ən az Tövsiyə olunan

Çəkilən qat qalınlığı, quru (µm) 25 35 30

Çəkilən qat qalınlığı, yaş (µm) 65 92 80

Nəzəri yayılma sahəsi (m²/lt) 10.8 15 12.6

Rəng Multicolor sistemi ilə rənglənir

Kütləcə qatı maddə miqdarı (kütlə %)
65±2 - Mat!
42±2 - İpək Mat!
38±2 - Parlaq

Parlaqlıq Parlaq, İpək Mat, Parlaq
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	   Tətbiq	  üsulları

!
	   Tətbiq	  üçün	  tövsiyələr

!
	   Quruma	  müddə0	  
	   Quruma	  müddə=	  əsasən	  hava	  şərtlərinə,	  çəkilən	  qat	  qalınlığına	  və	  çəkilən	  qat	  sayına	  
bağlıdır.	  Aşağıdakı	  cədvəldə	  boyanın	  hava	  temperaturundan	  asılı	  olaraq	  təqribi	  quruma	  zamanı	  
göstərilmişdir.	  
-‐ Boyanacaq	  ərazi	  yaxşı	  havalandırılmalıdır	  (Açıq	  hava	  və	  ya	  sərbəst	  hava	  dövretməsi)	  
-‐ Boya	  məsləhət	  edilən	  qalınlıqda	  vurulmalıdır	  
-‐ Neytral	  səthə	  1	  qat	  tətbiq	  olunmalıdır	  
-‐ Nisbi	  rütubət	  70%-‐dən	  yuxarı	  olmamalıdır	  

!
	   Tövsiyyə	  olunan	  rənglənmə	  sistemi

!
	   Saxlama	  şərtləri	  
	   Boya	  quru,	  sərin,	  yaxşı	  havalandırılmış,	  yüksək	  temperatur	  və	  qığılcım	  çıxma	  eh=malı	  
olmayan	  depolarda	  qapağı	  açılmamış	  halda	  saxlanmalıdır.	  İs=fadə	  etmədən	  öncə	  yaxşı	  
qarışdırılmalıdır.	  !
	   Qablaşdırılma	  şəkli	  
	   2.5	  lt,	  7.5	  lt	  və	  15	  lt-‐lik	  dəmir	  qablarda	  istehsal	  olunur.	  !

Püskürtmə Havasız tapança istifadə oluna bilər

Fırça Uyğundur

Rulo Uyğundur

İncəldici Su

Havasız tapaça üçün dəyərlər

Təzyiqi 140 - 190 kq/sm²

Tapança keçid ölçüsü 0.021’’ - 0.027’’

Bucağı 65º - 80º

Süzgəc Süzgəcin təmizliyinə riayət olunmalıdır

Havanın temperaturu 10ºC 23ºC 40ºC

Üst quruma 12 saat 6 saat 2 saat

Tam (sərt) quruma 16 saat 8 saat 4 saat

İkinci qatın vurulması, ən az 12 saat 6 saat 2 saat

Penguin Penakril Primer 1 qat

Penguin Penakril Extra 2 qat

* İstifadədən asılı olaraq başqa sistemlər də tətbiq oluna bilər
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	   Sağlamlıq	  və	  təhlükəsizlik	  qaydaları	  
	   Qabın	  üzərində	  göstərilən	  qaydalara	  riayət	  edin.	  Yüksək	  temperatur	  və	  qığılcım	  çıxma	  
eh=malı	  olmayan	  depolarda	  saxlayın.	  Yaxşı	  havalandırılan	  ərazilərdə	  is=fadə	  edin.	  İs=fadə	  zamanı	  
dəriylə	  təmas	  olmuşdursa,	  uyğun	  həlledici	  ilə	  sonra	  su	  və	  sabunla	  yuyulmalıdır.	  Gözə	  düşdüyündə	  
bol	  su	  ilə	  yuyulub	  gərək	  olduğunda	  =bbi	  müdaxilə	  olunmalıdır.
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