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TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı :

Tanımı :

Özellikler :

Uygulanacak Yüzeyler :

Uygulama :

Not :

İnceltme :

Kuruma Süreci(20 C˚)

Dokunma Kuruması :

Son Kuruma :

Sarfiyat :

Depolama :

Ambalaj :

ALÇILI YÜZEY ASTARI

 Akrilik kopolimer esaslı, beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır.

Son kat boyanın örtme gücünü artırır ve daha iyi yapıșmasını sağlar. İnce dokulu bir astar olduğundan üzerine 

gelecek su bazlı boyalar için ideal bir yüzey olușturur. Yüzeyin emiș gücünü azaltarak boya sarfiyatını azaltır. 

Renk değișimi uygulamalarında boya ve zaman tasarrufu sağlar. Yüzeyin teneffüs kabiliyetini engellemez. 

Zaman ve ișçilikten tasarruf sağlar.

Beton, bürüt beton, ham sıvalı yüzeyler, kendini tașıyabilen eski boyalı ve macun uygulanmıș yüzeylerde 

uygulanır.

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevșek tabakalardan temizlendikten sonra 

astarlama ișlemi yapılır.  Eski solvent bazlı boyalar zımparalandıktan ve yüzeyin tozu temizlendikten sonra 

astarlama ișlemine geçilmelidir. Çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. 

Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya 

püskürtme ile yapılmalıdır.

Yeni sıvalı yüzeylerde sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama veya mekanik yollarla 

temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

Temiz su ile %10-15 oranında inceltme yapılabilir.

1-2 saat

24 saat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre astar ile tek katta 7-8m2 arası yer astarlanabilir Kesin 

sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Açılmamıș ambalajında, serin yerde, dondan ve direkt güneș ıșığından korunarak iki yıl saklanabilir.

15 Litre

SONEL BOYA A.Ş
Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73  |  +90 224 242 20 77      www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



TEKNİK
DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

00

01.01.2020

1/2

Revizyon No :

Sayfa No :

Yayın Tarihi :

Riziko Uyarıları :

Güvenlik Uyarıları:

• Çocukların eline geçmemelidir.

• Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.

• Göz ve ciltle temastan kaçınınız.

• Uygun koruyucu eldiven kullanınız.

• Yutulması halinde derhal doktora bașvurunuz.

Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
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