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+5°C

Kullanim alani
Hava sartlarina dayanikli ve koruyucu özellige sahip kolay 
uygulanabilen cephe boyasi. Yosun ve mantara karsi 
silikon recineli cephe boyasi kullanmanizi tavsiye ederiz.  

Reklendirme
Dispersiyon bazli maks. %5 tam boya ve renklendirme 
boyalari (ürün uyumunu daha önce deneyiniz). İşlem 
öncesi renk tonu dogrulugunu kontrol edin. Geri iade 
yoktur. İşlem sonrası tespit edilen renk sapmaları icin iade 
talepleri kabul edilemez. Genis yüzeylerde, yalnızca bir 
cesit ürün veya  renk tonu kullanıniz. 

Uygulama yöntemi
Fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile uygulayiniz. 
 
Rulo Uygulaması: 
Uygun bir cephe boya rulosu kullaniniz. 
 
Püskürtme: 
Boyanin kivamini ayarlayiniz. Arac üreticisi talimatlarini 
dikkate aliniz. 
 
Havasız püskürtme: 
Meme açısı: 50 °; Meme ölcüsü: 0.018-0.026 “; basınc: 
120-180 bar

Uygulama sekli
Yüzey profesyonelce hazırlanmalidir. Arzu edilen yüzey 
özelliklerini elde etmek icin islem tekrarlanmalidir. 
 
Orta kat: 
Yüksek kontrastlı yüzeylerde, işleme ve yüzeye bağlı olarak, 
maks. % 10 su ile inceltilmis bir kat ara boya uygulan-
malidir. 
 
Son Kat: 
Inceltmeden veya maks. % 5 su ile inceltilmis uygulanmalidir.

Uygulama önerileri
zz Kullanmadan önce iyice karıştırınız. Kivam ayari icin 

ürününüzü inceltebilirsiniz.
zz Sicrayan boyalari hemen temiz su ile yıkayıniz.
zz Eğer malzeme cok fazla inceltilmişse, özelliklerinde (ör. 

örtücülük, renk tonu, kalicilik) bozulmalar ve oynamalar 
olabilir.
zz Katlarin arasindaki kuruma süresi yeterli olmalidir.
zz Izolasyon ve koruma efekti icin gerekli olan kat kalinligini 

saglamak icin islem esnasinda maddelerin esit bir 
sekilde uygulanmasina ve yayilmasina dikkat ediniz.
zz Boyanacak yüzeylerin etrafi, özellikle bunlar cam, 

seramik, cila, tugla, dogal tas, metal, islenmis veya 
islenmemis odundan ise, titiz bir sekilde korunmalidir. 

Sarfiyat
Yaklaşık olarak 180 ml/m² düz, hafif emici yüzeylerde her 
yeni uygulamadan sonra. Pürüzlü yüzeylerde daha fazla. 
Kesin sarfiyat miktarini tespit etmek icin kontrollü numune 
calismasi yapiniz. Sarfiyat miktari, yüzeyin yapisina ve 
uygulama yöntemine göre değişebilir. 

Uygulama sicakligi
İşlem ve kurutma sırasında nesne ve ortam sıcaklığı en az 
+ 5 °C olmalidir.

Kuruma süresi
+20° C, nem orani % 65: 
Yaklaşık 4 – 6 saat sonra tekrar boyanabilir 
Yağmur geçirmez yaklaşık 24 saat sonra 
Yaklaşık 3 gün sonra tamamen kurumuş 
Düşük sıcaklıklarda ve yüksek nemde bu vakitler değişir.

Son güncelleme tarihi: 12.11.2019
Dikkat:  Elinizdeki bu kisa kilavuz teknik bilgi bülteni yerine gecmemektedir, uygulamalar icin yönlendirme amaclidir. 
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Yüzey Yüzey özelligi / ön hazirlik Astar boya
P II ve III grubu kireç çimento ve 
çimento sıvalari 
DIN EN 998-1’e göre CS II, CS III, 
CS IV basinca dayanikli, en az 
1.5 N / mm²

Sert, dayanimli,  hafif emici. Astar gerektirmez

Kaba gözenekli, kumlu, güçlü ve farklı emici özellige sahip. PROFIline Tiefgrund LF

Yeni temizlenen yerler kuru olmalıdır. Bariyer etkili uygun astar boya

Beton Düz, zayif emici. Ayirici madde, un, toz ve kum kalintilarindan 
arindirilmalidir.

Astar gerektirmez

Kaba gözenekli, kumlu, güçlü ve farklı emici özellige sahip. PROFIline Tiefgrund LF

Dayanimli eski boyalar Kirli ve beyazlanan eski boyalardan, gerektigi taktirde mekanik 
yollarla,  arindiriniz.

PROFIline Tiefgrund LF

Farklı emici gücüne sahip yüzey, tamir edilen bölgeler. PROFIline Tiefgrund LF

Küflü ve mantarli alanlar Kaba saldirilardan islak bir sekilde arindiriniz, yüzeyin iyice 
kurumasını sağlayıniz. Yenileme solüsyonu * ile kaplayıniz ve 
üreticinin talimatlarına göre kurumaya bırakıniz. Resmi daire 
sartnamelerine uyunuz. Not: Tadilatin uzman bir şirket 
tarafından yapılması önerilir. (* Biyositler dikkatli kullanılmalidir. 
Kullanmadan önce ürün hakkindaki her tür bilgi ve tanimlamalar 
dikkate alinmalidir).

Uygun küf önleyici yenileyici solüsyon
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