GEOCLEAN
BS 8100
BOYA SÖKÜCÜ

ÜRÜN TANIMI
GEOCLEAN BS 8100, benzersiz ve üstün formüllü, koyu jel kıvamında, solvent bazlı, sürme yada püskürtme esaslı, tek komponentli, çok
yüksek performanslı bir boya ve benzeri kimyasallar sökücüsüdür.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Renk
Viskozite (sn)
Yoğunluğu (g/ml)
Katı Madde (%w/w)
Uygulama Yöntemi

:
:
:
:
:
:

Jel kıvamında
Kirli beyaz
Tiksotropik
1,20±0,1( 20ºC)
% 12± 2
Fırça-Rulo-Mala

UYGULAMA ALANLARI ve ÖZELLİKLERİ
•Metal yüzeylerdeki eski boya atıklarının sökülmesinde,
•Bina dış cephe sistemlerindeki eski boyaların sökülmesinde,
•Ahşap yüzeylerdeki eski veya istenmeyen boyaların sökülmesinde,
•Solventli ve solventsiz epoksi boyalı , rapid boyalı, polürethan boyalı,
akrilik boyalı, vb. yüzeylerdeki boyaların sökülmesinde,
•Beton yada benzeri zeminlerin üzerindeki yol çizgi boyalarının
sökülmesinde kullanılabilmektedir.
Boyalı farklı cins yüzeylerin küçük bir kısmında deneme yapılması önerilir.
NOT: Alüminyum alaşımları ile temas ettirmeyiniz.
Eşsiz formülü sebebiyle, bütün kimyasal kurumalı boyalar için boya
sökücü olarak kullanılır. Uygulama yapılan yüzeyden rahatlıkla spatula
yardımı ile temizlenir, tazyikli su ile yıkanır.( Mümkünse sıcak su ile )
Dikey yüzeylerde de uygulanır.
Kolay ve kısa sürede uygulama yapılır.

Yine uygulama öncesinde, uygulayacak kişi, maske, eldiven ve
özel bir tulum giyerek, cildini, ürün temasından korumalıdır.
•GEOCLEAN BS 8100, yüzeye, belirtilen miktarlarda ve ince
bir film tabakası yapacak şekilde sürüldükten sonra, yüzeydeki
boya kalıntısının durumuna, kalınlığına ve cinsine göre en az 15
dakika, en çok 1 saat beklenmelidir. Bu süre, sürülen yerdeki ısıya,
güneşin etkisine, rüzgar ve hava akımı etkisine göre de
değişebileceğinden, ara ara spatula ile boyanın sökülmeye başlayıp
başlamadığı kontrol edilebilir.
•Yüzeydeki boyanın sökülme gücüne bağlı olarak 1. kat
temizlendikten sonra 2. kat uygulama yapılabilir.
•GEOCLEAN BS 8100, yüzeyde uzun süre bekletildiğinde
(kuruma yaptığında) performansında düşme gösterir. Boya sökücü
kuruduktan sonra tekrar 2. kat uygulanarak yapılan sökme
işlemlerinde de performansında düşme gösterir. O nedenle,
ürünün yüzeyde kurutulmaması gerekir. Eğerki boya sökücü,
işlemini yapamadan yüzeyde kurumuşsa, yüzey tazyikli su yada
mekanik şekilde temizlenip, yeniden uygulama yapılmalıdır.
•GEOCLEAN BS 8100 kullanıldıktan sonra yüzeydeki kirlilikler
temizlenir ve su ile yıkanır. Sıcak su ile yıkandığında, yüzeydeki
tortu ve kirler daha iyi temizlenir.

AMBALAJ
Bir kova GEOCLEAN BS 8100 net 15 kg. metal kova ambalaj
içindedir. DİKKAT! KAPAK HAVA BASINCI YAPABİLİR.

GÜVENLİK ve TEHLİKE UYARILARI

GEOCLEAN BS 8100 uygulaması, açık alanda yapılıyorsa kuvvetli
rüzgar olmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama esnasında ve
kuruma işlemi bitene kadar yakın çevresinde sigara içilmemeli,
GEOCLEAN BS 8100; mala, fırça veya rulo yardımı ile yüzeye kalın bir açık ateş kaynakları bulunmamalıdır. Uygulama kapalı alanda
tabaka halinde uygulanır. Uygulanacak yüzeye göre malzeme sarfiyatı yapılıyorsa iyi bir havalandırma yapılmalı, solvent buharının
200g/m² ile 400 g/m² arasındadır.
solunmaması için maske ve ellerin korunması için eldiven
•GEOCLEAN BS 8100, uygulanmadan önce, ortamın havalandırılabilir kullanılmalıdır. Cilde temas ettiği takdirde bol su ile yıkanmalı,
ciltte tahriş yaratırsa derhal hekime başvurulmalıdır.
olmasına dikkat edilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

* Ürünlerle ilgili bilgilerimiz, normal şartlarda, kendi laboratuvar deneme ve araştırmalarımıza dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygun olmayan uygulama koşullarında çalışmalardan, firmamız sorumlu değildir. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı, firmamızca saklıdır.
Daha detaylı bilgi için Eks Kimya’ya başvurunuz. Rev. No:05/Rev.Tarihi: Mart 2013 www.ekskimya.com

GEOCLEAN
BS 8100
PAINT REMOVER

GENERIC IDENTIFICATION
GEOCLEAN BS 8100 is a paint and similar chemicals remover with
unique and superior formula, in dark gel consistency, solvent based,
applying or spraying based, with single component and with superior
performance.

TECHNICAL SPECIFICATION
Appearance
Color
Viscosity (sn)
Density (g/ml)
Solid Substance (%w/w)
Application Method

: In gel consistency
: Off-white
: Ticsotropic
: 1,20±0,1( 20ºC)
: % 12± 2
: Brush-Roll-Trowel

APPLICATION AREAS AND CHARACTERISTICS
•It could be used in removing old paint residues in the metal surfaces,
•In removing the old paints in the building external front systems,
•In removing the old or undesired paints in the wooden surfaces,
•In removing the paints in the surfaces with and without solvents, with
epoxy paint, with rapid paint, with polyurethane paint, with acrylic
paint etc,
•In removing the road line paints on concrete or similar other
grounds.It is suggested to perform a trial test in a small part of the
painted different type surfaces.
NOTE: Do not contact with the aluminum alloys.
Due to its unique formula, it is used as paint remover for all of the
chemical dyed paints. It could be cleaned easily by means of scoop
from the surface applied and washed with pressured water. (With hot
water, if possible) It is also applied in vertical surfaces.
Application is made easily and in short period of time.

USAGE METHOD
GEOCLEAN BS 8100; is applied as a thick layer on the surface by
means of trowel, brush or roll. The material consumption is between
200g/m² and 400 g/m² according to the surface to be applied.
•GEOCLEAN BS 8100, before its application, it should be taken
attention that the environment is well-ventilated. Also, before the
application process, the applier person should wear mask, gloves and a
special jumper and should protect their skins from any product contact.

•GEOCLEAN BS 8100, after applying it to form a thin film layer
and in the quantity as stated, it should be waited for minimum 15
minutes and maximum 1 hour according to the situation of the paint
residue on the surface, its thickness and type. Because this period
may vary according to the temperature of the place of application,
influence of sun, influence of wind and air current, it is possible to
start removing the paint with scoop from time to time in order to
check whether it is already started or not.
•2nd layer application could be made after cleaning the 1st layer
based on the removing strength of the paint on the surface.
•GEOCLEAN BS 8100, whenever it is waited for a long period of
time on the surface (whenever it is dried), it shows decrease in its
performance. After the paint remover is dried, it shows also
decrease in the performance in the removal processes which are
performed by means of applying the 2nd layer again. Because of this
reason, it is necessary not to let the product to dry on the surface. If
the paint is dried on the surface without performing the remover
process, then the surface is cleaned with pressed water or
mechanically and then the application should be repeated again.
•After the usage of GEOCLEAN BS 8100, the dirt on the surface is
cleaned and washed with water. Whenever it is washed with hot
water, the residues and dirt on the surface could be cleaned in a
better way.

PACKAGING

GEOCLEAN BS 8100 is in net 15 kg metal bucket packaging.
ATTENTION! COVER COULD CAUSE AIR PRESSURE

SECURITY AND RISK WARNINGS

If GEOCLEAN BS 8100 application is made in outdoor, then it
should be taken attention to avoid any strong wind. There
should be no smoking in close environment during the
application process and until the completion of the drying
process and there should be no open fire resources as well. If
the application is made in closed area, then there should be
good ventilation and mask should be used for not inhaling the
solvent vapor and gloves should be used for hand protection. In
case of skin contact, it should be washed with plenty of water
and in case it causes any irritation, it should be applied to a
physician immediately.

* The information regarding the products has been prepared in normal conditions on the basis of our laboratory experiments and studies. Our firm is
not liable for the operation carried out in improper application condition. Our firm reserved the right of altering this information. For more information,
contact with Eks Kimya. Rev. No:05/Revision Date: March 2013

