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TEKNO SPA EXTRA 079 2K ANTIFOULING                          Katalog No : 7000 – 510K 
 
Tekno SPA Extra 079 2K Antifouling akrilik kopolimer reçine esaslı, iki komponentli, self-polishing tipte 
bir zehirli boyadır. Boyanın performansı uygulanan film kalınlığına göre artar. Tavsiye edilen 
kalınlıklarda 3 kat uygulama sonucunda 2 sezon korumayı garanti eder. Kalay içermez. Tekne 
hareketsiz beklerken dahi korumaya devam eder. Standart tipi için normal bir kullanımda ayda ortalama 
6 mikron boya erimesi yapar. Çok hareketli ve sürekli seyir yapan tekneler için ayda 3,5 mikron erime 
yapan tipi de mevcuttur, özel olarak üretilebilir.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ : 
 
Hacimce katı madde    : 50-55  
Yoğunluk(gr/cm3)     : 1,7 
Renk       : kırmızı, mavi, siyah 
Parlaklık      : yarı mat 
Parlama Noktası     : 26°C  
Kuru film kalınlığı (µ)               : 75 – 150 µ 
Teorik kaplama kapasitesi (m2/lt)                       : 7,3(75µ) – 5,5(100µ) – 3,6(150µ)  
Pratik kaplama kapasitesi (m2/lt)      :  5 - 7 (tek kat) 
Uygulama aralığı (ºC)                :  + 5  ∼∼∼∼ + 35 
Kuruma zamanı (20 ºC) (saat)    :  1 (ilk kuruma) 
İkinci kat uygulama (saat)   :  8  
Servise hazır hale gelme    : min. 8 saat /max. 72 saat 
Spray Ekipmanları      
(Conventional) 

Meme Çapı    : 1,4 – 1,7 mm   
(Airless) 

Meme Çapı    : 0,46mm / (0,018 – 0,021 inch)                
Meme Basıncı   : 12 – 15 MPA(120 – 150 At,1700 – 2100 PSI) 

Tiner                                                  : İnceltme yapılmaz. Gerekli ise hacimce max. % 5 
Teknomarin Klor Kauçuk  Boya Tineri (3001). 

Uygulama şekli      :  Fırça, rulo, sprey 
Yüzey hazırlama                               : Öncelikle boyanın B komponenti olan özel bakıroksit 

karışımı A kısmının içerisine ağır ağır yedirerek 
karıştırılır. Mümkünse el matkabı ile 3-5 dakika 
karıştırma tavsiye edilir. Daha sonra ürün kullanıma 
hazır hale gelir.  
Eski zehirli boya üzerine: Yüzey basınçlı su ile tam 
olarak yıkanmalı ve zımparalanmalıdır. Tekno SPA 
Extra 079 2K Antifouling ile boyamadan önce bir kat 
Tekno SPA Extra Primer sürülür. 
Yeni tekneler için: Fiber teknelerde 1-2 kat Teknopox 
1545 Universal Epoxy Primer ile astarlanmış yüzey 
üzerine Tekno SPA Extra Primer uyguladıktan sonra; 
ahşap ve çelik teknelerde uygun epoxy astar ve 
arakatlarlardan sonra Tekno SPA Extra Primer 
uygulanmış yüzeyler üzerine uygulanır. 

Güvenlik önlemleri                                 : Alevlenir. Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. Solunması halinde çok toksiktir. Yutulması 
halinde zararlıdır. Cildi tahriş eder. Gözde ciddi hasar 
riski. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.  Sucul 
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organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun 
süreli ters etkilere neden olabilir. Emzirilen bebeklere 
zarar verebilir. Kilit altında ve çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. Göz ile 
temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora 
başvurun. Ciltle temas halinde kirlenmiş, ıslanmış 
giysileri derhal çıkartınız ve cildinizi derhal bol su ve 
sabunla ve de mümkünse polietilenglikol 400 ile 
yıkayınız. Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. 
Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama 
yerlerinde bertaraf edin. Uygun koruyucu giysi, 
koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın. 
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız 
hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi 
gösterin). Kazara solunması halinde: Kazazedeyi 
temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.  
Tozlarını solumayın. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli 
atık olarak bertaraf edin/ettirin. Çevreye 
salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım 
talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun. 


