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CREATİVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU  

 
ALLIGATOR RUSTY 
 
ÜRÜN TANIMI: 
Su bazlı, paslanma ve antik metal efekt görünümlü, dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır. 
 
UYGULAMA:  
Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Alligator Rusty kullanıma hazırdır ve ürün 
kesinlikle inceltilmemelidir. Uygulamada kesinlikle geniş hareketler yapılmamalıdır. Alligator Rusty 
ürününde istenilen görünüm ve rengi elde edebilmek için iki kat uygulama yapılması önerilir.  
 
Alligator Rusty, uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler 
olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alligator İç Cephe Macunu ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. 
Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. 
 
Alligator İç Cephe Macun Astarı yüzeye rulo ile sürülür. Üzerine Alligator Rusty zemin boyası fırça yardımı 
ile kısa ve çapraz hareketler ile uygulanır. Süet efekt fırçasına az miktarda alınmalı ve kısa ve çapraz 
hareketlerle yüzeye uygulanmalıdır. Ürün kesinlikle yüzeye çok yoğun şekilde, ya da çok az partikül 
kalacak şekilde uygulanmamalıdır. Uygulamadan 15-20 dakika sonra Alligator Rusty çelik mala yardımı ile 
fazla bastırmadan hafifçe çapraz hareketler ile ezilmeli, son desen hali verilmelidir. Katlararası en az 8 saat 
beklenmelidir. İkinci kat uygulaması birinci kat ile aynı şekilde yapılmalıdır. İkinci kat uygulamasında ürün 
uygulandıktan sonra, ezme işlemi için 25-30 dakika beklenmelidir. 
 
TEKNiK ÖZELLiKLER: 

Renk : Alligator Rusty kartelasından seçilir. 
Yoğunluk : 1,05 ± 0,05 g/ml 
 
İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. 
 
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) 
İlk kuruma: 1 saat. Katlar arası: 8 saat. Son kuruma: 24 saat 
 
SARFİYAT 
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 200-240 gr/m2’dir. 1 kilosu ile tek katta 4 – 5 m2 
yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.  

 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 
 
AMBALAJ:  
2.5 L, 1.25 L 
 
TEHLİKE TANIMI 
Xi Tahriş edicidir. 
 
ZARARLILIK İFADESİ 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
 
ÖNLEM İFADESİ 
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
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P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
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