
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFA & COLOUR UNIVERSAL SAF AKRİLİK FLEX KAPLAMA 

 

TANIM                                                               :Su bazlı, Saf Akrilik Flex Kaplama esaslı,ipek mat, son kat  

                                                                             bir dış cephe ve iç cephe boyasıdır. 
ÖZELLİKLERİ                                                 :Su Bazlı Universal Saf Akrilik Flex, su ile inceltilmesi ve   

                                                                             kokusuz olması nedeni ile uygulayıcı ve kullanıcı sağlığına   
                                                                             uygundur. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Su bazlı  reçine   
                                                                             içerdiğinden sararma yapmaz, uygularken  sıçramaz.   
                                                                             Kuruması kolay olduğundan işçilikten tasarruf ve yüzeye   
                                                                             ipeksi bir görünüm sağlar. 
UYGULAMA YERLERİ                                  :İç ve dış yüzeylerde ahşap , beton , tuğla , sıva üstü, ytong,   

                                                                             sunta ,  alçıpan ve benzer yapı malzemelerinde fırça veya  
                                                                             rulo ile tatbik edilir.                                                                                                                 

UYGULAMA ŞEKLİ                                        : Tatbikat edilecek yüzeylerin kesinlikle nemli olmayıp     

                                                                              kir, yağ, kabarmış eski boyalardan tamamen temizlenerek  

                                                                              sıvadaki çatlaklar çukurluklar ve bozukluklar AFA  

                                                                              COLOUR PRİMER MACUN ile düzeltilir. Daha sonra 

                                                                              yüzey AFA SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI ile son 

                                                                              kata hazır hale getirilmelidir. Hazır hale gelen yüzeye 2(iki) kat  
                                                                       AFA COLOUR UNIVERSAL SAF FLEX AKRİLİK BOYA 

                                                                             uygulanır.Ürünün yapışma, esneklik, esneklik, suya dayanıklılık,  

                                                                             alkalilere dayanıklılık özellikleri mükemmeldir. Duvarın nefes  
                                                                            almasını sağlar. Kesinlikle + 5º C derecenin üzerinde uygulayınız.  
                                                                             Dışarıdan gelen su taneciklerinin ihtiva ettiği özel su itici polimer         
                                                                             reçine sayesinde sıvaya işlemesini engeller.                                                                                                                            

BOYANABİLEN ALAN                                  :1Lt. ile 35+5 mikron kuru film kalınlığında en az  
                                                                            10 m2 alan boyanabilir. 0,150 kg/m2 ( tek katta ) 

UYARILAR                                                       :Uygulamalarda yüzey ve hava sıcaklığı en az  
                                                                            +5ºC ve en çok +30ºC olmalıdır. Zemin ıslak ise uygulanmaz. 

KURUMA SÜRESİ                                           :20ºC Dokunma Kuruması: 30 dakika. Son kat 

                                                                             uygulaması:12 Saat sonra uygulanır. 
TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI     :S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz . 

                                                                              S 24/25 Göz ve deri temasından sakınınız . 
                                                                              S 3/7/9 Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi   
                                                                             havalandırılan bir yerde koruyunuz.                                                                                              
STOKLAMA                                                     :Ambalajlar kapalı ve nemsiz depolarda +5ºC ile 35ºC   
                                                                            arasındaki ortamlarda depolanır. Belirtilen koşullarda   

                                                                            saklandığında raf ömrü  l (bir) yıldır.                                                                                                    
AMBALAJ                                                        :20 Kg Plastik Ambalaj 

 

 
*Teknik spekt genel şartları dikkate alınarak hazırlandığında yukarıda yeterli bulunmayan detaylar 

için teknik servisimize danışınız. 


