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Tardigrade PUCP 200
Poliüretan Esaslı, Solventsiz, Renk Pastası
Tanımı
Tardigrade PUCP 200, poliüretan esaslı, düşük viskoziteli, solventsiz, Tardigrade poliüretan kaplama malzemeleri için
özel olarak geliştirilmiş çok amaçlı renk pastasıdır.
Kullanım Yerleri
Tardigrade poliüretan kaplama malzemeleri ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve ana renk pastası malzemesi
olarak kullanılır.
Avantajları
Tardigrade poliüretan kaplama malzemeleri ile birlikte kullanıldığında;
•
•
•
•
•
•
•
•
Renk

Çok yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
Solvent içermez.
Mükemmel penetrasyon özelliği vardır.
Uygulaması kolaydır.
Parlak bir yüzey sağlar.
Sıvı geçirimsizdir.
Hijyeniktir ve temizliği kolaydır.
Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Ral Renkleri
*Direkt güneş ışığının etkisiyle renklerde farklılıklar oluşabilir. Bu durum, renk pastaların fiziksel ve kimyasal direncini
etkilemez.
Ambalaj
Renk Pasta Bileşeni

: 2 kg. net

- Renk Pasta Bileşeni

: 2,40 kg. brüt

Tardigrade poliüretan kaplama malzemeleri için ilave bileşen olarak üretilmiştir.
Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +10⁰C ile +30⁰C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin
üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
Raf Ömrü
Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünlerin, uygun
depolama koşullarında saklanarak en geç 1 hafta içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.
Kimyasal Yapı
Pasta Bileşeni: Poliüretan Reçine
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Teknik Özellikler
Kullanıldığı Tardigrade kaplama ürünlerinin teknik değerlerini tamamlayıcı özelliğe sahiptir.
Karışımın Hazırlanması
Karıştırma işlemine geçmeden önce malzeme sıcaklıklarının +10⁰C ile +30⁰C arasında olduğundan emin olunmalıdır.
Poliüretan baz A bileşeni, düşük devirli karıştırıcı ile homojen hale gelinceye kadar (ortalama 1 dakika) karıştırılır.
PUCP 200 (renk pastası – 2 kg/ambalaj) karışan poliüretan baz A bileşenine ilave edilerek düşük devirli karıştırıcı ile
homojen hale gelinceye kadar (ortalama 1 dakika) karıştırılır.
Poliüretan baz A bileşeni + PUCP 200 renk pastası karışıma B bileşeni ilave edilerek düşük devirli karıştırıcı ile homojen
hale gelinceye kadar makul bir süre karıştırılır.
Hava sürüklenmesini en aza indirmek için çok uzun süre ve yüksek devirle karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Uygulama
esnasında, karışımın içine solvent, tiner vb. katılmamalıdır.
Hazırlanan karışım, süresi ve uygulama detayları dikkate alarak poliüretan kaplama sisteminde tüketilmelidir.
Güvenlik Önlemleri
Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş
malzemenin tahriş edici etkisi olabilir. Bu sebeple göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile
yıkanmalıdır.
Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama
alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi
için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.
Sorumluluk
Tardigrade Yapı Kimyasalları A.Ş., Tardigrade markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler
pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde
üretici sorumlu tutulamaz.
Yasal Notlar
Tardigrade markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak
muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile
birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. Tardigrade markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve
koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen
her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve
problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla
yükümlüdür. Tardigrade markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet
hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

