
            

 

 

 

 

*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek  müdürlüğümüze danışınız. Aksi 
takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.Gerektiğinde ürünlerin sağlık-

güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.i Boya Danışma Merkezi 
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Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boya Astarı  
 
TANIM 
Silikon emilsuyon esaslı, su bazlı dış cephe boya astarıdır. 
 
ÖZELLİKLER 
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar. 
• Boya sarfiyatını azaltır.   
• Su geçirimini büyük ölçüde önler.   
• Taze beton yüzeylerinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını engeller. 
     
UYGULANACAK YÜZEYLER 
Sıva, serpme, tarak-silme mozaik, beton, brüt beton, betopan, MDF, OSB, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski 
boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir. 
  
UYGULAMA 

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi 
yapılır. Yüzey bozuklukları Stako Tamir Harcı veya Dış Cephe Macunu ile ürün etiket bilgilerine uygun olarak 
düzeltilmelidir. Özellikle iskele sökümlerindeki tamiratlarda çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin kullanılmasında 
ise, priz sürelerine uyulmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sırasında 
yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde 
yüzey dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya airless (püskürtme) ile tek kat yapılmalıdır. Uygulama sonrasında 
kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. 
Çimento esaslı yüzeyler kendini taşıyabiliyorsa düzeltme harcı yüzey nemlendirilerek kullanılmalıdır. Akrilik esaslı macun 
uygulamalarından önce (macun içine çimento ilave edilmeyecekse) son kat boyaya uygun astar yapılması 
unutulmamalıdır. 

 
İNCELTME 

En çok % 10 su ile inceltilir. 
 
KURUMA SÜRESİ (20 °C, % 65 HR’de)  
Son kat boya uygulaması için 6 saat 
 
SARFİYAT 
Tek katta 90 - 140 ml/m

2 

 

1 litre astar ile 7 - 11 m
2 

yer astarlanabilir. Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık 

gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır. 
 

AMBALAJ 

15 Litre PE Kova 

 
DEPOLAMA 

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir. 
 
ZARARLILIK İFADESİ 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
ÖNLEM İFADESİ 
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
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RAYİÇ NO: 10.300.1152, POZ NO: 15.540.1304, 15.540.1305, 15.540.1309 

 
Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001,  TS18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 TSISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip 

Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 


