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FLOETROL® 
WATERBORNE PAINT CONDITIONER 

ÜRÜN AÇIKLAMASI 

FLOETROL®, akrilik ahşap boyaları içeren iç ve dış emülsiyon 
ve akrilik boyaların yağ bazlı boyalar gibi çalışmasını ve 
düzlenmesini sağlayan dengeli bir akrilik araçtır. Zarar veren 
incelticilerin aksine, FLOETROL® boyanın doğal kalitesini, 
görünümünü veya kuruma sürelerini etkilemeden 
koruyacaktır. Püskürtme sırasında, FLOETROL® püskürtme 
modelini etkilemeden basınçta %20'ye kadar azalma sağlar 
ve boyayı yağlayarak uçlardaki aşınma ve yıpranmayı azaltır; 
püskürtme tabancalarında ucun tıkanmasını ve ayrıca çanak 
tabancalarda pistonun donmasını önler. Akrilik dökme dahil 
özel efektler için ideal olan FLOETROL®, istenen görünümü 
oluşturmak için gereken süreyi verir.

TEMEL KULLANIMLAR

• Su bazlı kaplamalar için katkı maddesi – Emülsiyon,
Akrilik, Vinil vb.

• Boya, Woodstains, Vernikler (Kısıtlamalara bakın)….

ÖZELLİKLER 

• Boyanın akmasına yardımcı olur – Fırça ve rulo izlerini
ortadan kaldırır.
• Boyanın aşırı sıcak ve soğuk derecelerde veya yüksek
nem gibi zorlu hava koşullarına uyum sağlamasına
olanak tanır.
• Sahte bitirme efektleri oluştururken boyanın kuruma
süresini uzatır.
• Uygularken sprey benzeri bir bitiş sağlar.
• Bardak tabanca ile püskürtme yapılırken uç
tıkanmasını azaltır ve pistonun donmasını önler.
• Püskürtme tabancasının ve püskürtme ekipmanı
parçalarının ömrünü uzatır.
• Püskürtme düzenini iyileştirir ve daha iyi kapsama
alanı sağlar.
• Rulolarken veya fırçalarken bekleme süresini en aza
indirir.
• Yüzeydeki rulo basıncını azaltır ve rulo deseninin
kenarlarında boya birikmesini önler.
• Akışkan akrilik dökümü için hücre oluşumunu
iyileştirir.

FINISH 
N/A 

AMBALAJ BOYUTU 
0.5L, 1L, 2.5L, 

10L 

KULLANIM YERİ

İÇ MEKAN
DIŞ MEKAN

TEKNİK VERİ 

Bağlayıcı Türü Acrylic 

Çözücü Türü Su

Koku Kokusuz

pH 8-9

Özgül ağırlık 20°C 'de (68°F) 1.00 ±0.05

Viskozite Akışkan

Katı madde oranı 12% ±2% 

Görüntü Süt beyaz

Alevlenme noktası Yanıcı olarak sınıflandırılmaz.

Raf ömrü Orijinal açılmamış ambalajında en az 1 yıl.

VOC 2004-42 AT Direktifinin kapsamı dışında.

Uygulama Araçları Boya üreticilerinin talimatlarına göre.

Seyrelti Olduğu gibi kullanın. Seyreltmeyin.

Kapsam Boyaya %10 FLOETROL eklenmesi kaplamayı yaklaşık %20 oranında artırır. Gerçek kaplama, 
uygulama yöntemine, türüne, dokusuna, yaşına ve yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak değişecektir.

Temizleme Sabun ve su
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Depolama Donmaktan ve yüksek sıcaklıklardan koruyun.
Kullandıktan sonra orijinal ambalajında saklayınız ve kapağını sıkıca kapatınız. 

Kuruma Süreleri Boya üreticisinin talimatlarına göre. 

İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ  

Boyanmasını istemediğiniz her şeyi örtün ve koruyun.
5°C (41°F) ile 35°C (95°F) arasında uygulayın.
Uyumluluğu test etmek için her zaman az miktarda FLOETROL® ile boyayı karıştırın.
Not: Eklenen FLOETROL® miktarı, düz veya yarı parlak emülsiyon veya akrilik boyanın rengini veya 
parlaklığını değiştirmeyecektir. FLOETROL® parlak boyalarda parlaklığı azaltabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI 

Boya kutusunun üzerindeki talimatlara göre yüzeyi hazırlayın.
Tüm hareketli malzemeleri uzaklaştırın.
Herhangi bir organik büyümeyi mantar önleyici bir solüsyonla veya 1 kısım su ile 1 kısım klorlu ağartıcı karışımıyla (ağartıcı 
solüsyonun 15 dakika beklemesine izin verin), iyice durulayın ve kurumasını bekleyin.
Ciddiyete bağlı olarak, tüm lekeleri PRIMALL* ile kapatın ve bloke edin.

UYGULAMA 

Genel talimatlar:
Boyayı iyice karıştırın ve normal şekilde uygulayın.
Boya çekiyorsa, çok hızlı kuruyorsa, hizalanmamışsa, düzleşmiyorsa veya akmıyorsa, boya düzgün ve kolay bir şekilde 
yayılana ve yeterli “ıslak kenar” sağlayana kadar FLOETROL® ekleyin. Fırça, rulo veya püskürtücü ile uygulayın.
Kullanmadan önce FLOETROL® kabını iyice çalkalayın.
Boyaya FLOETROL® ekleyin ve FLOETROL® boya karışımını iyice karıştırın.Apply FLOETROL® paint mixture in normal 
manner. FLOETROL® boya karışımını normal şekilde uygulayın.

Aşağıdaki talimatları izleyerek boyaya FLOETROL® ekleyin:
Fırça veya Rulo
Her litre boya için yaklaşık %7-10 oranında ekleyin.
Boya kalınsa veya aşırı sıcaklıklardaysa, litre başına %15'e kadar kademeli olarak daha fazla FLOETROL® eklenebilir.
HVPL ve Kupa Tabancası püskürtücü
Her litre boya için %5-10 ekleyin.
Miktar, boyanın kıvamına ve akış özelliklerine bağlıdır.
Boya kalınlaşıyor gibi görünüyorsa, inceltmek için her litre boya için bir çorba kaşığı su ekleyin..  
Havasız püskürtücü
Her litre boya için %10 ekleyin.
Faux finishing 
Her litre boya için %20-25 oranında ekleyin.
Teknik olarak akabileceği veya kaybolabileceği için dikey yüzeyler için çok fazla şartlandırıcı eklemeyin.
Akrilik dökme
1 kısım boya : 1 kısım FLOETROL®
1 kısım boya : 3 kısım FLOETROL®
1 kısım boya : 4 kısım FLOETROL®
Gerçek karışım oranı kullanılan akrilik boya markasına ve sanatçının istediği nihai sonuca bağlıdır.

KISITLAMALAR 

Şeffaf verniklerde kullanmayınız.
Yağlı veya alkid bazlı boyalara FLOETROL® eklemeyin. Bu boyalar için OWATROL® OIL* kullanın. 

GÜVENLİK 

www.owatrol.com adresinde bulunan güvenlik bilgi formuna (MSDS) ve ambalajın üzerindeki metne bakın. Çocukların 
erişemeyeceği yerlerde saklayın..  

*SAynı Üretici, *TDS'ye bakın.

http://www.owatrol.com/
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-- 
Bu Teknik Veri sayfası, aynı ürün için önceki herhangi bir Teknik Veri sayfasını iptal eder ve onun yerine geçer. Amacı, kullanıcıyı ürün hakkında 
bilgilendirmektir. Bu Teknik Veri sayfasında yer alan bilgiler mevcut bilgilerimize dayanmaktadır. Ancak, bu belgede yer alan bilgiler, kaplanacak 
alt tabakanın yapısına ve koşullarına uygun bir spesifikasyonun yerini alamaz. Devam eden teknik gelişmeler nedeniyle, bu belgenin yerini daha 
yeni bir baskının almadığını tespit etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Bu belgede yer alan bilgiler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve üretici, 
ürünlerinin uygulandığı koşullar üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı için sonuçlar için garanti veya sorumluluk kabul edemez.
Yayın Tarihi 18/05/2022

--- 
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tel. +33 (0)1 60 86 48 70 

Fax +33 (0)1 60 86 84 84 

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U 

08006 Barcelona - Spain 

Tel. +34 93 125 88 68 

Owatrol® 

is a trademark 
Tüm çözümlerimizi keşfedin:

www.owatrol.com 

Teknik departmanımız, aklınıza gelebilecek 
tüm soruları yanıtlamak için hizmetinizdedir.

info@owatrol.com




