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Ürün Teknik Bilgisi 
 
 

Tanım 
 
IBAMAGIC toz boyalar, boyanan yüzeylere farklı açı ile bakıldığında farklı renk geçişleri veren dekoratif toz boyalardır.  

Genel Özellikleri 
 
Renk değiştiren metalik efekt ile estetik görünüm 
Birçok seri ve koyu renklerde uygulanabilirlik 
Yüksek UV dayanımı 
Çevreye daha az atık ve kirlenme 
 

Kullanım Alanları 
 
Bisiklet 
Eğlence ekipmanları 
Ev aletleri 
Dekoratif uygulamalar 
 

Ürün Özellikleri 
 
Renk  Tercihen koyu renkler 
Yüzey  Parlak GL – Yarıparlak HR – Yarımat CS – Mat CM – Pütürlü WR – İnce Pütürlü ST – İpek Pütürlü SP 
Yoğunluk Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır. 
Raf Ömrü Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır. 
 

Uygulama Bilgisi 
 
Uygulama IBAMAGIC toz boyalar normal boyalara göre daha düşük voltaj ile ve tabanca mesafesi artırılarak  

uygulanmalıdır. 40-60 kilovolt negatif gerilim sağlayan korona elektrostatik toz boya tabancaları ile  
uygulanır. 

Dikkat! Yüksek oranda metalik pigment içeren ürünlerin tribo sistem ile uygulanması tavsiye edilmez. Tribo 
ve korona tabanca ile uygulanmış boyaların görünüşünde farklılıklar olur.  

Kürlenme Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır. 
Film Kalınlığı  Boyanın serisine ait Ürün Teknik Bilgisine bakılmalıdır. 
 

Boya Filmi Özellikleri 
 
Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız. 
 

Uygulama Rehberi 
 
IBAMAGIC toz boyalar özel bir uygulama gerektirmez. Ürün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız. 
 

http://www.iba.com.tr/


         İBA KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş. 
1. Organize Sanayi Bölgesi 
Oğuz Caddesi No:22 
06930 Sincan / Ankara / Türkiye 
Tel:+90312 267 09 83 Fax:+90312 267 09 87 
www.iba.com.tr 
 
 

IBAMAGIC 
 

  

2 

  ÜTB/IBAMAGIC/Rev:2/Ekim 2020 

Bakım 
 

IBAMAGIC toz boya ile  boyalı yüzeylerin uzun süre temiz kalması için, düzenli olarak yüzey ılık deterjanlı su ile 
yıkanmalı ve su ile durulanmalıdır. Yüzeyi çizmeyen yumuşak bez kullanılmalıdır. Kimyasal dayanımı olmayan ürünlerde 
kullanılan deterjanın pH değeri nötr olmalı. Yüzey uzun süre deterjanlı bırakılmamalı, hemen su ile durulanmalıdır. Çok 
kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez. 
 

Sağlık ve Güvenlik 
 

IBAMAGIC toz boyalar için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sağlığa etkisi ve personel korunma 
malzemeleri hakkında bilgi içerir. Daha detaylı bilgi için Satış ve Müşteri Servis ofisleri ile temasa geçiniz. 
 

Öneri ve Limitler 
 

Uygulama ve fırınlama şartlarında meydana gelebilecek farklılıklar sonucunda, IBAMAGIC toz boyada,  İBA Kimyanın 
hazırladığı numuneler veya üretim plakaları ile müşteri malzemeleri arasında farklılık meydana gelebilir. Bu nedenle, 
ürünün ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğu uygulayıcı ve/veya müşterisine aittir. 
Optimum performans için, tavsiye edilen kürlenmiş boya film kalınlığı ve kürlenme şartları sağlanmalıdır.  
Farklı toz boya tabancaları, sistemler ve uygulama parametreleri IBAMAGIC toz boyaların görünümü etkiler. 
Geridönüş boya kullanıldığında metalik görünüm değişebilir. Geridönüş boya kullanılacak ise homojen olarak 
eklenmelidir. 
 

Taşıma ve Stok 
 

Kutulama  15-20-25 kg  polietilen poşet ve oluklu karton kutularda 
Taşıma   Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez 
Depolama şartları Depo sıcaklığı < 30°C ve bağıl nem < %50 olmalıdır. Kapalı  kutularda muhafaza edilmelidir. 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UYARI: İşbu ürün teknik bilgisinde yer alan tüm bilgiler, güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, yeni teknoloji ve deneyimlerin ortaya çıkması 
ile değişebilir. Uygulama koşulları, ürünün kullanıldığı yüzey, fiziksel koşullar ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, 
kullanıcıların ürünün kendisinden beklenen amaca uygunluğunun tespiti için kendi testlerini yaptırması gerekmektedir. Ürünün uygulaması, kullanılması 
ve işlenmesi kontrolümüz ve gözetimimizin dışında gerçekleştiğinden, bu konularda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ilave 
olarak garanti yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı sorumluluğumuz münhasıran ürünün değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile sınırlı olup, hiçbir şekilde 
arızi ve dolaylı zararları kapsamamaktadır. 
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