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TEKNİK BİLGİ FORMU
GRASSLINE
ÇİM SAHA BOYASI
Grassline’ marka çim saha boyamız, doğal reçine esaslı su bazlı bir
boyadır. Bu boya her türlü çim ile kaplanmış alanların çizilmesinde
ve sararan çimlerin tekrar yeşile boyanmasında kullanılan yeni
nesil bir boyadır. Özellikle futbol ve golf sahalarında yoğun
olarak kullanılmaktadır. Mevcutta kullanılan kireç ve plastik
boyalar çimlere zarar verdiğinden, zarar vermeyen boya ihtiyacı
doğmuştur. Boyanın fiziksel özellikleri, çimlerin fotosentez
yapmasına engel olmamaktadır. Grassline’ ın bitki dokusuna zarar
vermediği kanıtlanmış ve Ege Üniversitesi tarafından
belgelendirilmiştir.
ÜRÜN BİLGİLERİ
• Sınıf: Su bazlı çim saha boyasıdır.
• Uygulama Şekli: Otomatik uygulama ekipmanları ile çim
yüzeyine püskürtülerek uygulanması tavsiye edilir.
• Ürün Adı: Grassline
• Ürün Rengi: Beyaz (RAL 9016) , Yeşil (RAL 6001)
UYGULAMA ÖZELLİKLERİ
Yüzey Hazırlama B lg ler :
Grassl ne uygulamasından önce, uygulama yapılacak yüzey n
kuru, tozsuz, yağ ve d ğer k rlerden arındırılmış olması
sağlanmalıdır. Yağmurlu ve rüzgârlı havalarda uygulamadan
kaçınılmalıdır. Islak ç m üzer ne uygulama yapılmamalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
• Renk: Beyaz, Yeş l
• V skoz te: 50 ± 10 (23°C±1)
• Yoğunluk: 1,10 g / ml. ± 0,1
• Katı madde m ktarı: % 53 ± 3

Uygulama B lg ler :
Not: Yeş l renk, sten len ç m reng ne göre 6:1 le 3:1
oranında su le seyrelt lerek uygulanab l r.
Kuruma Süres : : 30 dk. (25°C Hava sıcaklığı, %50
Nem)
BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI
Yaş Boya Tüket m M ktarı: 300-400 g/ m2

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam
şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI
Ambalaj: 3 kg/Teneke, 10 kg/Teneke
Depolama: Kuru ve düzenl havalandırılan, kapalı alanlarda
depolayınız, ateşten uzak tutunuz.
Raf Ömrü: Üret m tar h nden t baren 1 yıldır.

