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GRADA TK 209                                                            
TENİS KORT VE BİSİKLET YOLU BOYASI 
                                                                                                

                  

 TANIM: 
 
Akrilik reçine esaslı, silis dolgu ile kullanılabilen özel 
olarak geliştirilmiş mineral esaslı asfalt ve beton yol 
çizgi ve tenis kort boyası. 
 
UYGULA ALANLARI: 
 
Her türlü oyun sahasında, site ve otellerin tenis 
kortlarında, basketbol, voleybol sahalarında, yürüme 
veya bisiklet yollarında, kaldırım ve parke 
işaretlemesinde koruma, dekoratif ve işaretleme 
amaçlı kullanılabilir.  
 
ÖZELLİKLERİ: 
 
GRADA TK 209 Mükemmel kapatıcılık ve bağdaşma 
özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. 
Kolay uygulanır. Aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu 
nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında 
kullanımına uygundur. Su, tuzlu su deterjan, mineral 
yağ ve yakıtlardan etkilenmez. Yağışlı havalardan 
sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar.  
Solma, sararma,çatlama, kabarma ve dökülme 
yapmaz.  Su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye 
zararsız bir üründür. 
 
YÜZEY HAZIRLAMA: 
 
Uygulama yapılacak yüzeler kuru, sağlam, kir, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey emiciliğini kontrol 
altına almak için  GRADA TK 209 1/1 oranında 
inceltilerek astar olarak uygulanabilir. Astar katın 
uygulanmasından 3 – 4 saat sonra asıl kat 
uygulamasına geçilmelidir. 
 
UYGULAMA: 
 
%10 su ile inceltilerek iki kat olacak şekilde uygulama 
yapılabilinir. Renkli malzeme silis içeren ikinci 
komponentle bir kovaya boşaltılarak düşük devirli bir 
mikserle (400 devir) 3-4 dakika karıştırılmalıdır. 
Uygulama rulo veya fırça ile yapılabileceği gibi 
püskürtme sistemi ile de yapılabilir. Katlar arasında 
kuruma süresine uyulması gerekmektedir. Kuruma 
süresince uygulama yapılan alan kullanıma 
kapatılmalıdır. Uygulama yapılmış alan 3 gün süre ile 
kullanılmamalı, fiziksel veya kimyasal etkenlerden 

mutlaka korunmalıdır.  Uygulama sırasında kullanılan 
tüm araçlar su ile temizlenebilir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER: 
 

 

Görünüm 

 
İpek mat 

 
Renk     

Beyaz, Mavi,Oksit yeşil ve Oksit 
kırmızı 

 
Viskozite    

 
115 – 125 KU/25oC 

Sarfiyat 
Miktarı     

 
0,220-0,250 kg/m2 tek kat 

 
Katı Madde 

 
%66 

 
Kuruma Süresi 

3 – 4 saat ilk kuruma 24 saat tam 
kuruma/25oC 

Aşınma Direnci  
0,22 g/1000 

Parlama 
Noktası 

 
190 ˚C 

Sıcaklık 
Dayanımı 

 
-25/+120 

Depolama 
Ambalaj 

Orijinal ambalajında oda 
sıcaklığında 1 yıldır 

                 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. 
Uygulamayı  + 5oC ile + 30oC arasında yapınız. 
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. 
 
GÜVENLİK UYARILARI: 

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
Göz ve cilt temasından kaçının.Yutulması halinde hemen 
doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin 
Kanalizasyona boşaltmayın. 
Bu teknik bülten genel şartlar dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Detaylandırılmamış bilgiler için lütfen teknik 
hizmet bölümü ile irtibata geçiniz. Aksi takdirde GRADA 
YAPI KİMYASALLARI A.Ş. sorumluluk kabul etmeyecektir.             

 


