
JOTASHIELD SILK  
 
Ürün Tanımı 
Jotashield Silk, saf akrilik ba�layıcılı, Ortado�u gibi zorlu iklim ko�ullarına dayanım için özel 
formüle edilmi� bir boyadır. Özel saf akrilik ba�layıcısı sayesinde dü�ük kirlenme e�ilimi  ve 
renk solmalarına kar�ı mükemmel bir dayanımın yanısıra, sa�lam ve kalıcı yüzeyler sa�lar. 
 
 
Kullanım Alanı 
Jotashield Silk  beton,sıva, tu�la vb dı� cephe yüzeylerinde uygulanabilir. Daha önce ba�ka bir 
emülsiyon bazlı boya yada dekoratif sıva uygulanmı� yüzeylerde de kullanılabilir. 
 
 
 
Film Kalınlı�ı ve Teorik Yayılma Oranı 
     En az  En çok  Önerilen(Tek Katta) 
 
Film kalınlı�ı, kuru (µµµµm)   25    35       30       
Film kalınlı�ı, ya� (µµµµm)   65    90       80 
Teorik yayılma oranı (m2/lt)   16    11,4       13,3 
 
 
Fiziksel Özellikler 
Renk      Beyaz ve renk kartelasına göre 
Hacmen Katı Madde Oranı* (%)  40±2 
Yo�unluk (l/kg)    1,36 
Parlama Noktası    - 
Parlaklık     Eggshell 07 parlaklık 
Viskozite     90±5 K.U. 
*ISO 3233:1998 (E) uyarınca ölçülmü�tür. 
 
 
Uygulama Önerileri 
Uygulama Metodu    Rulo, fırça havalı ya da havasız tabanca ile 
Karı�ım Oranı (hacmen)   Tek komponent 
Tiner / Temizleme Solventi  Su  
Havasız Tabanca Verileri 
 Meme Basıncı   140 – 190 kg/cm2 (2100) p.s.i.) 
 Meme Çapı   0,021” – 0,027” 
 Püskürtme Açısı  65o-80o  
 
 
Yüzey Hazırlama 
Zemin kuru, temiz ve gev�ek parçalardan arındırılmı� olmalıdır.Daha önce boyanmı� olan 
yüzeylerdeki aderansını yitirmi� Parçacıklar kaldırılmalı ve yüzey temiz su ile yıkanmalıdır.  
 



Jotashield Silk  
Uygulama Ko�ulları 
Yüzey sıcaklı�ı minimum 10ºC olmalıdır ve uygulama yapılan yüzeyin ısı ve nisbi nem oranı 
havanın çi�lenme noktasından 3ºC fazla olmalıdır. 
 
 
Kuruma Süresi 
Kuruma süreleri genellikle hava dola�ımına, sıcaklı�a, film kalınlı�ına ve atılan kat sayısına 
ba�lıdır ve benzeri �ekillerde etkilenirler. A�a�ıdaki tabloda sunulan veriler; 
- �yi bir havalandırma (Açık hava veya serbest hava dola�ımı) 
- Önerilen kuru film kalınlı�ı uygulanması halinde geçerlidir.  
      
Yüzey sıcaklı�ı   23°C 35°C 40°C 
Dokunma kuruması   6 saat 4 saat 2 saat 
Tam kuruma   8 saat 6 saat 4 saat 
�kinci kat uygulama, en az    6 saat 4 saat 2 saat 
�kinci kat uygulama, en çok         -      -     - 

 

 
Önerilen Tipik Boya Sistemi 
Jotashield Primer  1 kat 
Jotashield Silk   1-2 kat 
 
 
Depolama ve Ambalaj 

Depolama Kuru, serin ve iyi havalandırılmı� bir ortamda, yüksek ısı ve direk güne� 
ı�ı�ından korunarak depolanmalıdır.  

Ta�ıma Dikkatlice Ta�ınması ve uygulama öncesi iyice karı�tırılması önerilir. 
Ambalaj 2,5 lt ve 15 lt 

 

Sa�lık ve güvenlik 
Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. �yi havalandırılan ortamlarda 
uygulama yapınız. Boyanın cilde temas etmesinden ve boya yapılan alanda do�rudan 
nefes almaktan ve uçucular nedeniyle civarda olu�acak bu�uyu solumaktan kaçınınız. 
Herhangi bir temas halinde, 
cildin uygun temizleyici, su ve sabun kullanılarak derhal temizlenmesi, e�er göze temas 
edilmi� ise gözlerin su ile yıkanması ve en kısa sürede tıbbi müdahale yapılması 
gereklidir. 
 
 
Gerekti�inde kullanmak üzere, ürünlerin sa�lık-güvenlik risk ve önlemleri ile ilgili 
detaylı bilgilere Ürün Güvenlik Bilgi Föyü'nden (Material Safety Data Sheet) 
ula�abilirsiniz. 
 
 
 



Jotashield Silk 
DISCLAIMER  
Yukarıdaki bilgiler,laboratuar çalı�maları ve uygulamalarından elde edilen de�erlere 
dayanılarak veilmi�tir.Ancak,genellikle kontrolümüz dı�ındaki �artlarda kullanılan 
boyanın kalitesi haricinde ba�ka bir �ey garanti edilememektedir.Yukarıda verilmi� 
bilgilerin önceden haber verilmeksizin de�i�tirilme hakkı saklıdır. 
 
 
Head Office & Nordic 
Jotun Paints 
P.O. Box 2021 
N-3248 Sandefjord 
Norway 
Phone +47 33 45 70 00 
Fax     +47 33 46 46 13 

Europe 
Jotun Paints (Europe) Ltd. 
Stather Road, Flixborough 
North Lincolnshire DN15 
8RR 
United Kingdom 
Phone +44 172 44 00 000 
Fax     +44 172 44 00 100 

Middle East 
Jotun U.A.E Ltd. LLC.
  
Al Quoz Industrial Area 
P.O Box 3671 
Dubai U.A.E  
Phone   +971 4 3 39 50 00 
Fax       +971 4 3 38 06 66 

 
 
Jotun is a World Wide company with factories, sales offices and stocks in more than 50 
countries. For your nearest local Jotun address please contact the nearest regional office 
or visit our web site at www.jotun.com 
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