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Sentetik Antipas 
 
 
 
 
ÜRÜN TANIMI 
Sentetik alkid reçine kombinasyonlu pas önleyici antikorozif yüzey astarıdır. 

ÖZELLİKLERİ 
Alkid ve pas önleyici antikorozif yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik-sac yüzeyleri 
paslanmaya karĢı korur, uygulanan yüzeyle çok iyi aderans oluĢturur. 

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Her türlü demir-çelik-sac yüzeylerin korozyonuna engel olmak için kullanılır. 

UYGULAMA 
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taĢıyabilecek durumda olmalıdır. Boya 
yapılacak yüzeyler, her türlü kir, pas, toz, kalıp yağı, gevĢek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey 
düzeltme iĢlemleri yapılmalıdır. 
Fawori Sentetik Antipas uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ise iyice zımpara 
yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler Fawori Sentetik Tiner’e batırılmıĢ üstüpü ile iyice silinmelidir. 
Daha önce boyanmıĢ ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise, tel fırça veya zımpara ile demir- 
çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve Fawori Sentetik Tiner’e batırılmıĢ üstüpü ile yüzey tozu alındıktan sonra 
Fawori Sentetik Antipas uygulaması yapılmalıdır. Aktif koruma sağlamak amacıyla 24 saat aralıkla iki kat 
uygulama yapılmalıdır. Her katta farklı bir renk ya da ikinci kat antipasın son kat boya ile %5-10 oranında 
renklendirilerek kullanılması önerilir. 
Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile 
+30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile 
uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Fawori Sentetik Tiner ile temizlenmelidir. 
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu ĠnĢaat Genel Teknik ġartnamesine uygun yapılan alt yapı 
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taĢıma riskleri ve önlemleri ile ilgili 
bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.fawori.com.tr adresinden ulaĢabilirsiniz. 

Havasız (Airless) Püskürtmede: 
Basınç : 140 bar 
Meme Açısı : 50° 
Meme Ölçüsü (inch)     : 0.013” 
Ġnceltme : %10-15 (Hacimce) 

İNCELTME 
Fawori Sentetik Antipas’ı rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10 oranında Fawori Sentetik 
Tiner ile incelterek iki kat uygulayınız. Havasız (airless) püskürtmede, Fawori Sentetik Tiner ile %10-15 oranında 
inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir. Farklı marka tinerlerle yapılacak 
inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüĢme, çatlama ve kuruma problemleri oluĢabileceği unutulmamalıdır. 

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 
Dokunma kuruması: 1-2 saat 
SertleĢme kuruması: 6-8 
saat 
Son kat uygulama: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düĢük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, yapısına ve uygulama metoduna bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 12-14 m
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alan kaplanabilir (45±10 gm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalıĢması yapılmalıdır. 

PARLAMA NOKTASI 
36°C  
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TS 11651’e uygundur. Sınıf 1 

G tebliğine uygundur. 

 
 
 
DEPOLAMA 
AçılmamıĢ ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneĢ ıĢığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli Ģekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen 
kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip 
düzeltilmelidir. 

AMBALAJ 
15 Litre, 2,5 Litre, 0,75 Litre 

UYARI KELİMESİ 
Tehlike 

ZARARLILIK İFADESİ 
H226:Alevlenir sıvı ve buhar. 
H304:Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 

ÖNLEM İFADESİ 
P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102:Çocukların eriĢemeyeceği yerde saklayın. 
P103:Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez. 
P241:Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuĢturucu/malzeme kullanın. 
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHĠR DANIġMA MERKEZĠNĠN 114 NOLU 
TELEFONUNU/ doktoru arayın. 
P303+P361+P353:DERĠ (veya saç) ĠLE TEMAS HALĠNDE ĠSE: KirlenmiĢ tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duĢ ile durulayın. 
P405:Kilit altında saklayın. 
P501:Ġçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun Ģekilde bertaraf edin. 

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: çözücü nafta (petrol), orta alifatik 
 

 
 
 
 
Poz No: 15.540.1101, 15.540.1102 
Rayiç No: 10.300.1175 
 
 
Bu teknik föy normal Ģartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli 
bulunmayan detaylar için teknik personele danıĢınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak 
hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiĢtirilme hakkı firmamızca saklıdır.  

 
 
Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS 
EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
 


