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Boydur® Marker564 Endüstriyel 

Metil Metakrilat(MMA) Esaslı, İki Bileşenli, Fırça veya Rulo Uygulama 

Yol Çizgi ve İşaretleme Boyası   

Tanım:  

Boydur Marker 564 Endüstriyel yol boyası, iki bileşenli, rulo ve fırça uygulama yol çizgi 

boyasıdır. Maksimum yüke sahip endüstriyel alan markalaması için geliştirilmiştir. Kısa bir 

kuruma süresinden (1 saat) sonra yüzey tam mukavemetli olarak trafiğe açılabilir. Ürün iç ve 

dış mekanlara uygundur.  

Belirgin Özellikleri ve Avantajları:  

• Metil Metakrilat(MMA) esaslıdır.  

• Uygulamadan 1 saat sonra tam mukavemetli olarak alan trafiğe açılabilir.  

• Uygulaması kolaydır.  

• Forklift trafiğine dayanıklıdır.  

• İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.  

• Birçok mekanik ve kimyasal yüklere karşı çok dayanıklıdır.  

• Renginiz bozmaz. 

• Yüksek kaliteli ve uzun ömürlüdür. 

• Boytorun Kimya Tecrübesi   
 

Kullanım Alanları 

Özellikle fabrika alanlarında sürekli yenilenmesi iş güvenliği ve trafik akışı açısından sakıncalı 

zemin ikaz yazıları/işaretleri, yaya yolları, çizgiler, dur ve yavaş yazıları gibi alanlarda tercih 

edilir. Kolay uygulandığı ve standart hava kurumalı boyalara göre çok daha dayanıklı olduğu 

için, kullanan kuruluş hem uzun vadeli bir çözüm sağlar, alanın güveliğini kendi kontrolü 

altına alır. Başlıca kullanım alanları:  

• Fabrika imalathane, depo, sevkiyat alanları, iç ve dış yollar 

• Havaalanları 

• Askeri kuruluşlar 

• Liman, tersaneler 

• Rafineriler 

• AVM ler 

• Otoparklar, 
 

 

 

 



 

ISO 9001,ISO14001  

Kimyasal Zemin Kaplamaları-Synthetic Floors, Yol Boyaları-Road Marking Paints, 
Tamirat Mortarları-Repair Mortars,Derz Dolguları-Joint Selants,  
Yüzey Koruma Ürünleri-Surface Protection Products, MMA Reçineler-MMA Based Resins 

2 

Boytorun Kimya Sanayi A.Ş. 
İ.E.T.T. Sitesi, 3.Bl, D:1, 34467,Emirgan, İstanbul-TR.  

Merkez Ofis: Tel: +90-212 229 18 29-34 , Fax: 0212- 229 18 59, Fabrika Tel: 0212 229 70 02 

E-Mail: info@boytorun.com  , web: www.boytorun.com 

Teknik Özellikler: 

Şekli: Sıvı 

Ana Maddesi: Metil Metakrilat(MMA) 

Renk: RAL standartlarındaki trafik renkleri 

Yoğunluk:  1,76 gr. /cm3 

Film Kalınlığı: min.1 mm. 

Kullanım miktarı (1 mm. kalınlıkta): 1,76 kg./m2 

Raf Ömrü: 20oC sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 6 ay.  

Ambalajı: 3kg. 

 

Boydur® Herter Sertleştirici Kullanım Oranları: 

Sıcaklık (oC)          Herter Kullanım Oran(% gr.)          Kullanma Süresi (Dakika)          Kuruma Süresi(Dakika) 

+10                             3                                               14                                            45 

+20                             2                                               10                                            30 

+30                            0,5                                             12                                            30 

+40                            0,2                                             11                                            28 

Not: Diğer sıcaklıklar için tablodaki miktarlar ile orantılı olarak kullanım oranını arttırın veya 

azaltın. Gerektiğinde önceden bir numune yapılmasını tavsiye ederiz. 

Uygulama İçin Gerekli Malzemeler: 

Şablon: Ok, yazı, sayı uygulamaları için gereklidir. 

İp, Tebeşir: Maskeleme bandı ile şablonlanacak çizgi, ok, vb. bölümlerin yerini tespit etmek 

için kullanılır.    

Maskeleme Bandı: Şablonlamak için kullanılır.  

Gerekli Kimyasal Malzemeler:         

Boydur® A10: Beton üzerine yapılacak uygulamada kullanılması gereken alt astardır.     

Boydur® S90: Tatbikat araçlarınızı temizlemek için kullanılır.  

Boydur® FA Pürüzlendirici: Alt yüzeyde yüzey sertleştirici uygulanmışsa içinde özel bir 

pürüzlendirici asit bulunan Boydur® FA alt yüzeye sürülür. Yüzeyin üzeri asitin etkisi ile bozulur 

ve pürüzlenir. Yüzey kurutulup uygulama yapılır.  
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 Yüzeyin Hazırlanması:  

• Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar 
oluşturulmadan uygulamaya başlamayın.  

• Yüzeyde yağ var ise yakarak kurutun. Yüzey üzerindeki tamiratlar için Boydur® 
tamirat mortarlarını kullanın.  

Uygulama:  

• Yüzey kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartların sağlanamadığı durularda 
uygulama yapmayınız.  

• Eğer yere dökülen kimyasal malzemeleriniz var ise bu ürünlerin listesini çözelti 
yüzdeleri ile beraber bize bildirin. Gerekiyorsa bir el numunesini kendi 
laboratuvarınızda minimum 1 ay bir kap içinde yere dökülen kimyasallarınız ile 
beraber teste tabi tutarak önceden boyanın dayanımını denemek gerekebilir.   

• Uygulama alanında çizim bölgelerini önce tebeşirle belirleyin ve maskeleme bandı 
ile şablonlayın.  

• Beton zeminlerde gerekli pürüzlendirmeyi yapın ve Boydur A10 astar malzemesini 
uygulayın. Asfalt yüzeylerde bu gerekmemektedir.  

• Şablonları yere yerleştirdikten sonra, boya malzemesini bir kova içerisinde düşük 
hızda bir mikser ile yaklaşık 3 dakika homojen bir şekilde, ortalama %1 oranında 
Boydur® Herter sertleştirici ile karıştırıp bekletmeden şablonlu alana dökün. Rulo 
ile yayın.  

Dikkat edilecek hususlar: 

• Uygulanacak yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olması şarttır. 

• Boya içerisine teknik bilgi föyünde belirtilenler dışında herhangi bir kimyasal 
madde karıştırmayın. Bu tip bir uygulama boyanın kalitesini, niteliğini ve ömrünü 
olumsuz yönde etkiler.  

• Yeni alt yüzeyde, malzemenin uygulandıktan sonra geçmesi gereken prizleşme 
süresi bitmeden uygulama yapmayın.  

• Boydur® Herter sertleştiriciyi boyaya karıştırmadan önce, uygulamada sorun 
yaratabilecek tüm    problemleri çözün. Karıştırmadan sonra uygulama süresi 
yaklaşık 25 dakikadır.  

• Uygulama tecrübe gerektirdiğinden önceden numune çalışması yapılması tavsiye 
edilir. Ok ve harf çizim ölçüleri için firmamızın teknik ekibine başvurun. Çok sıcak 
havalarda güneş altında tatbikat yapmayın. Akşam saati veya sabah uygulama 
yapılması gerekir.    

Bu teknik föydeki bilgiler malzeme ve malzeme uygulaması ile ilgili esastır.  

Firmamız bu bilgileri araştırma geliştirme doğrultusunda değiştirme hakkına sahiptir.  

Yeni teknik föy oluştuğu zaman eski teknik föy geçerliliğini kaybeder.  

Kendi kontrolümüz dışında yapılan tatbikatlarda garantimiz sadece malzeme kalitesi için geçerlidir. 


