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Diğer

Fenomastic Zen
Ürün tanımı
Tür
Bu ürün üstün kaliteli su bazlı iç cephe boyası olup leke tutmayan özel teknoloji ile geliştirilmiştir. Antibakteriyel
özelliği ile daha hijyenik ortamlar sunar. %100 saf akrilik bağlayıcıya sahiptir.

Özellikler ve faydalar
Fenomastic Zen, leke tutmayan özel teknoloji ile geliştirilmiş premium iç cephe son kat boyasıdır. Çay, kahve,
meyve suyu, ketçap, keçeli kalem, ruj, çikolata, gazlı içecek, pastel boya gibi lekelere karşı etkilidir. Üstün
silinebilme özelliği ile lekeler yüzeyden rahatlıkla temizlenir. (Leke silme prosedürünü inceleyiniz) Antibakteriyel
özelliği ile küf ve bakterilere karşı dayanım gösterir; daha sağlıklı bir ortam sunar. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı
Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi'ne sahiptir. Duvarlarda eşsiz mat bir doku oluşturur. Düşük VOC oranına sahiptir,
çevre dostudur. APEO, formaldehit, ağır metaller gibi zararlı kimyasalları içermez. Kokusuz olması sayesinde
yılın her mevsiminde uygulanabilir. Yüksek kapatıcılık, iyi yayılım ve kolay uygulama özelliklerine sahiptir. Jotun
Multicolor Teknolojisi ile birçok renkte üretilebilir.

Tavsiye edilen kullanım
Oturma odaları, salon, yatak odaları gibi genel yaşam alanları. Çocuk odaları, mutfaklar, anaokulları, banyolar,
hastane odaları, ameliyathaneler gibi özel hijyen gerektiren alanlar. Hamamlar, banyolar gibi neme maruz kalan
yerler, otel ve benzeri mekanlar için tavsiye edilir.

Yüzey
Her türlü sıva, saten alçı, alçı, brüt beton, alçı levha gibi yüzeylerde kullanıma uygundur.

Ürün bilgileri
Ambalaj boyutu

1 L, 2.5L ve 15 L

Renkler

Fenomastic Renk Kartelası'na başvurunuz.

Hacimce katı madde

39

Özgül ağırlık

1.32

Uçucu organik bileşik

29

± 2 Hacim%
Teorik olarak Sadece beyaz için
g/l

ISO 11890 EU

Uygulama bilgisi
Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:
Rulo : Önerilir.
Sprey : Airless sprey veya konvansiyonel sprey kullanınız.
Fırça : Köşeler ve kenarları boyamak için tavsiye edilir.

Airless sprey uygulaması için temel değerler
Meme tipi
Sprey açı dereceleri
Memedeki basınç

0.021–0.027"
65–80°
140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği
Su
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Her kat için uygulama kalınlığı
Önerilen tipik aralık
Kuru film kalınlıkları
25
Yaş film kalınlıkları
67
Film kalınlığı ortalama olarak hesaplanmıştır.

-

35 µm
94 µm

Teorik Yayılma Oranı
14.95 - 10.7 m²/l
Yayılma oranı,uygulanan film kalınlığına,tekstür tipine,yüzey gözenekliliğine,yüzey bozukluklarına,sıcaklığa ve
uygulama sırasındaki boya kaybına bağlıdır.
Maksimum sarfiyat oranı minimum kuru film kalınlığı ile sağlanır. (Tersi de doğrudur).

Seyreltme
Su

Seyreltme
En fazla 10 %

Uygulama sırasında ortam şartları
Yüzey sıcaklığı minimum 5 °C olmalı ve yüzeydeki çiğlenme noktasından 3 °C daha yüksek olmalıdır. Düzgün
kuruma elde edebilmek için kapalı alanlarda iyi havalandırma yapılması gerekmektedir

Kuruma süreleri
Kuruma süresi; hava sirkülasyonu, sıcaklık, film kalınlığı ve uygulanan kat sayısı ile doğrudan ilgilidir.
1. Verilen bilgiler, tekrar boyama işleminin aynı tip boya ile yapılması durumuna göre verilmiştir.
2. Çok katlı uygulamalarda kuruma süresi, önceki katların sayısı ve toplam kalınlığından etkilenir.
3. Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır.
Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:
Bağıl nem (BN) 50 %
Yüzey sıcaklığı
Yüzey Kuruması
Sert Kuruma
Üzerine kat uygulama, minimum

10 °C

23 °C

40 °C

12 saat
16 saat
12 saat

6 saat
8 saat
6 saat

2 saat
4 saat
2 saat

Kullanım talimatları
Yüzey Hazırlığı
Yüzey temiz ve kuru olmalı. Her türlü toz, kir, serbest tanecik, kimyasal madde ve yağdan arındırılmalıdır.
Gerekmesi halinde, uygun aşındırıcı materyal ile hafif zımpara yapılmalıdır. Toz ve gevşek partiküller alınmalıdır.
Lekeler Nasıl Temizlenmelidir?
Su Bazlı Lekeler
Çay, Kahve, Meyve Suyu, Kola, Şarap, Keçeli Kalem vb.
Bu tip lekeleri, nemlendirdiğiniz mikrofiber bez ile hafifçe silerek temizleyebilirsiniz. Silme işleminin ardından
duvarı kurumaya bırakınız.
Yağ Bazlı Lekeler
Ketçap, Pastel Boya, Sütlü Çikolata, Ruj, vb.
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Mikrofiber bez ve ev temizlik malzemesi kullanılmalıdır. (Arap sabunu, Çok amaçlı yüzey temizleyiciler)
1) Kullandığınız temizlik malzemesini, mikrofiber bez üzerine yediriniz. Temizlik malzemesini direkt olarak
lekenin üzerine sürmeyiniz.
2) Lekeli bölgeyi mikrofiber bez ile hafifçe siliniz.
3) Silinen bölgeyi, hafif nemlendirilmiş temiz bir bez ile üzerinde solüsyon kalmayacak şekilde temizleyiniz.
4) Duvarınızı kurumaya bırakınız.
Dikkat!
• Duvarlarınızda oluşan lekeleri temizlerken, yalnızca lekeli alanı değil tüm duvarınızı silmeniz gerekmektedir.
Yalnızca lekelenen bölümün temizlenmesi halinde yüzeyde bölgesel parlaklık farkları meydana gelebilir.
• Fenomastic Zen, doğru uygulandığı takdirde performans gösterir. Ürünün ideal uygulama bilgileri için bu
dokümandan yararlanabilirsiniz.
• Yüzey kirlendiğinde yukarıdaki yönergeler doğrultusunda hızlıca müdahale etmenizi tavsiye ederiz. Zaman
geçtikçe leke yüzeye penetre olacak ve temizlenmesi zorlaşacaktır.
28 gün, boyanın ideal kürlenme süresidir. Kürlenmeden önce temizleme işlemi yapıldığı takdirde boya filmi kalıcı
hasar görebilir.

Tavsiye edilen boya sistemi
Astar
Fenomastic Emulsion Primer veya PVA Primer : 1 kat

Macun
*Fenomastic Macun : 2 kat

Sonkat
Fenomastic Zen : 2 kat.
Fenomastic Macun astar uygulaması gerektirmez. Böylece macun uygulamasından sonra astara gerek kalmadan
direkt Fenomastic Zen uygulanabilir.

Uyarılar (remarks)
Diğer sistemler kullanım alanına bağlı olarak belirlenebilir.
Sonkat uygulamasından sonra maskeleme bantı hemen yüzeyden kaldırılmaldır.
Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır.
Teknik danışma için lütfen Dekoratif Satış Departmanına başvurunuz.

Sağlık ve güvenlik
Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.
Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı
bilgi tanımlanır.
İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.
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Yasal Uyarı
Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı
mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabileceğinden dolayı
sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe
bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.
Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli
olacaktır.
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