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TANIMI 
SAN DECO MAGNETIC, akrilik emülsiyon esaslı, yapısındaki manyetik özellikteki metal sayesinde 
mıknatıslama özelliği sağlayan dekoratif mat iç cephe boyasıdır. 
 
UYGULAMA ALANI 
Binaların iç duvar yüzeylerinde (ofisler, konferans salonları, okullar, çocuk odaları, mağazalar, kreş 
vb.) dekoratif amaçlı olarak uygulanır. 
 
ÖZELLİKLERİ 

 Kolay uygulanır, mıknatıslama özelliği vardır. 
 İçeriğindeki özel metal yapısı itibarıyla oksitlenme meydana gelmez. 
 İnce tüylü rulo veya fırça ile uygulanır. 
 Üzerine boya uygulandığında manyetik özelliğini kaybetmez. 
 Manyetik boya üzerine çok kalın boya tabakaları uygulamak mıknatıslama özelliğini azaltabilir. 
 Manyetiklik gücü kullanılan mıknatısların kalitesine bağlıdır. 
 İç mekan boyası için tasarlanmıştır, suyla seyreltilebilir. 
 Ürün su bazlı olup, insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. 
 

YÜZEY HAZIRLAMA 
 Uygulama yapılacak yüzeylerden her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, 

yüzey bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmelidir.  
 Eski boyalı veya yeni boyanacak yüzeyler SAN DECO UNIPRIMER ile astarlanmalıdır. 

 
UYGULAMA TALİMATI 

 Manyetik boya kullanılmadan önce homojen şekilde karıştırılmalıdır, hacmen en fazla %3-5 
temiz su ilave edilerek kısa tüylü rulo veya fırça ile uygulanır.  

 Katlar arasında 4-5 saat beklenilmelidir. Üç kat uygulama önerilir, daha güçlü manyetiklik için 
dördüncü kat uygulanabilir. 

 Manyetik boya kuruması tamamlanınca, yüzey hafif zımpara (220-320 numara) yapıldıktan 
sonra istenilen renkte su bazlı boya (mat, ipek mat, yarı mat vb.) üzerine iki kat olarak 
uygulanmalıdır. 
 

KURUMA SÜRESİ 
23˚C de ile dokunma kuruma süresi 4-5 saattir ve tam kuruma süresi 24saattir. 
 
TEORİK TÜKETİM 
Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak sarfiyatı tek kat uygulamada; 
- 1 Litre ile 5,5 – 7,5 m², 
- 1 kg ile 2,5 – 3,5 m2 alan kaplanır. 
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 135–180 ml ve 300–400 gr’dır. 
 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C 
arasında saklanabilir. 
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Zararlılık İfadesi ve Açıklaması  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
 
Önlem İfadeleri ve Açıklaması 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.   
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.  
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. 
 
Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz. 
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