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Company Profile and History

İshakol Paints, being the first paint manufacturer of
Turkey had a leading role in reaching to today’s modern
standards. Süleyman İshakoğlu, a young enterpreneur
who came from Çayeli, Rize during the years of World War
I, founded “Ishakzade Biraderler” Company in Karaköy,
Istanbul together with his elder brothers with the purpose
of production and sales of paints.
After a difficult period of striving in years 1923-1924, the
ownership of the company was passed over to Süleyman
İshakoğlu when his brothers withdrew from partnership
during the economic crisis in 1930’s.
In the year 1944 a factory, considered modern according
to circumstances of the time, was established with
machinery imported from Germany . Production of solvent
and water based paints compatible in quality with those
produced in Europe were manufactured in this plant.
In the 1950’s as a pioneer in his field in the young and
fast developing Turkish Republic, Süleyman İshakoğlu
established a larger manufacturing plant in Halıcıoğlu,
expanding and improving his business.
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In the 1960’s, after the addition of alkyd resin unit and
evolving into an integrated plant, manufacturing of a
larger variety of paints was decided. In 1970’s, the 3rd
manufacturing plant was built on E-5 highway in Pendik,
Istanbul, to meet the increasing needs of the market.
In 1984 we lost our precious founder, one of the rare,
benevolent, special people raised in the Republic of
Turkey. We, as İshakoğlu family and the staff and workers
of ISHAKOL, take it as our duty to raise the company,
which we inherited from Süleymen İshakoğlu, the initiator
of the history of paint in Turkey, to highest position that
it deserves and carry our founder’s name in to the future.
Ishakol Boya Sanayi A. Ş. presently continues its activities
in its new plant in GOSB, (Gebze Organized Industrial
Zone) placing great importance on product and service
quality.

Kuruluş ve Tarihçe

Türkiye’nin ilk boya üreticisi olan İshakol Boya, yıllardır
Türk boya sektörüne öncülük ederek günümüzün çağdaş
standartlarına ulaşmasına büyük katkılar sağlamıştır.
Rize’nin Çayeli ilçesinden 1. Dünya Savaşı sıralarında genç
bir atılımcı olarak İstanbul’a gelen Süleyman İshakoğlu,
ağabeyleri ile birlikte Karaköy, İstanbul’da boya imalatı ve
ticareti ile uğraşmak üzere İshakzade Biraderler firmasını
kurdu.
1923 – 1924 yılları arasında zor bir mücadele dönemi
yaşayan firma, 1930’lu yıllarda ekonomik kriz nedeni ile
ağabeylerinin ortaklıktan ayrılması üzerine tamamen
Süleyman İshakoğlu üzerine geçti. 1944 yılında
Almanya’dan makineler getirilerek o zamanın şartlarına
göre modern bir fabrika kuruldu. Bu fabrikada Avrupa
kalitesini aratmayacak şekilde yağlı ve su bazlı boyalar
üretilmeye başlandı.
Devamlı gelişen genç Türkiye Cumhuriyeti’nin öncü
sanayicilerinden biri olan Süleyman İshakoğlu, tesislerini
geliştirmek ve büyütmek amacı ile 1950’li yıllarda
Halıcıoğlu’nda yeni bir fabrika kurdu.

1960’lı yıllarda alkit reçinelerinin de üretime geçirilmesiyle
birlikte tam bir entegreye dönüşen fabrika, Türkiye’nin
ihtiyacı olan her çeşit boyayı üretme kararı aldı. 1970’li
yıllarda artan boya talepleri karşısında İstanbul – Pendik,
E-5 karayolu üzerinde İshakol Boya Sanayi A.Ş.’nin 3.
Üretim tesisleri kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ender yetiştirdiği insanlardan
biri olan sanayici ve hayırsever değerli kurucumuzu 1984
yılında yitirdik. İshakoğlu ailesi ve çalışanları olarak bizler
Türkiye’de boyanın öyküsünü başlatan kurucumuzun bize
bıraktığı bu firmayı ismine ve geçmişine layık bir biçimde
geleceğe taşımayı görev edindik.
Ürün ve hizmet kalitesine her zaman büyük önem veren
İshakol Boya San. A.Ş., faliyetlerine 2012 yılında taşındığı
Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde devam
etmektedir.
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1. Dünya Savaşı sonrası meşhur YAVUZ zırhlısı için ilk
yerli boya, kurucumuz tarafından üretilmiştir.

World War 1’s famous GOEBEN battlecruiser’s first national
paint demand was supplied by our founder.
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1924 Yılına Ait Fatura / 1946 Yılına Ait Marka Tescil Belgesi

Invoice Dated 1924 / Brand Registery Dated 1946
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Süleyman Sabit İshakoğlu
Süleyman İshakoğlu, who has passed on his interest in
social responsibility projects to his family, in addition to
countless and nameless donations, has been the sponsor
for the construction of a primary school in 1953, a state
hospital building in 1954 and Moda Mosque in 1963.
The primary school and the hospital building have been
renovated by his family after his decease. His family has
been following his path with a number of new social
responsibility projects.
Süleyman İshakoğlu, together with his friends Abdulkadir
Çavuşoğlu and Sabri Ülker, had a project design prepared
for Taksim Mosque. The project received the oral approval
of Süleyman Demirel, the prime minister of the time, but
was never realized due to conjuncture in 1980.
Our founder, a pioneer in Turkish paint industry in the field
of chemistry, with his accumulated knowledge on religion
has written the book « Miracles, Aphorisms and Sermons
from the QURAN”. The book was printed after being
edited and approved by Fikri Yavuz, the mufti of the time.
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Sosyal Sorumluluk Projelerine verdiği önemi ailesine de
aşılayan Süleyman İshakoğlu gerçekleştirdiği sayısız ve
isimsiz yardımların yanı sıra, 1953 yılında ilkokul, 1954
yılında devlet hastanesi, 1963 yılında Moda Cami’sini
yaptırmıştır. Vefatından sonra kendisinin yaptırdığı ilkokul
ve hastane ailesi tarafından yenilenmiştir. Ailesi, birçok
yeni sosyal sorumluluk projesi ile kurucumuzun yolunda
ilerlemektedir.
Süleyman İshakoğlu, arkadaşları Abdulkadir Çavuşoğlu
ve Sabri Ülker ile birlikte Taksim Cami projesini yaptırdılar.
Dönemin başbakanı Süleyman Demirel’den sözlü onay
alınmasına rağmen 1980 yılındaki konjonktür gereği proje
hayata geçirilemedi.
Kimya branşında Türk boya sanayisine nice ilkler yaşatan
kurucumuz, dini konularda edindiği bilgiler ile «KURAN-I
KERİM’den Mucizeler, Hikmetler ve Öğütler” kitabını yazdı.
Kitap, dönemin İstanbul Müftüsü Fikri Yavuz tarafından
tashih ve teyit edilerek basıldı.

Kurucumuz ve Ailesi Tarafından İnşa Ettirilen
Sosyal Sorumluluk Projelerinden Bazıları

Sağlık Meslek Lisesi

İlköğretim Okulu

İshakoğlu Camii

Denizcilik Meslek Lisesi

Hastane

Some of the social responsibilty projects
that are funded and built by our founder and his family.
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1923 yılında, dedem Hacı Süleyman İshakoğlu tarafından kurulan iSHAKOL BOYA 93 yılı geride bıraktı. 3. jenerasyon
yönetici olarak aşağıda belirtilen bazı konuları bilgilerinize sunmak isterim.
% 100 milli sermayeye sahip aile firmamızın tüm gelirlerini Ar-Ge ve yatırım olarak tekrar şirketimizde değerlendiriyoruz.
Bu stratejimiz sayesinde sizlere üstün kalitede ürünlerimizi sunuyoruz.
Bizler her 3 ayda bir ürünlerimize muadil gösterilen ürünleri piyasadan satın alıyor ve meslektaşlarımızın performanslarını
sürekli analiz ediyoruz. Fiyat – performans parametreleri içerisinde analiz edildiği takdirde; piyasada bulunan en iyi
boyaların iSHAKOL tarafından üretildiğinden eminiz.
Lütfen, sizler de ürünlerimizi diğer ürünler ile aynı kriterler dahilinde mukayese ediniz. Bu mukayese, hem ürünlerimize
duyduğunuz güveni arttıracak hem de ürünlerimizi daha fazla takdir ve keyif ile kullanmanızı sağlayacaktır.
Türkiye’nin en büyük boya üreticisi olduğumuz dönemler oldu. Ancak, büyüklükten ziyade, hedefimiz her zaman en iyi
olmaktır. İzin verin, size mükemmeli sunalım.
Mehmet Sözer
İcra Kurulu Başkanı

ISHAKOL BOYA, founded in 1923 by my grandfather, Süleyman İshakoğlu, is now 93 years old. I would like to present
the following information as the 3rd generation executive of our company.
Our family firm, with 100% local funds, invests all of its income to the company, spending on Research & Development
and investment for growth. This strategy allows us to offer you with the highest quality products.
Every three months, we purchase from the market the products which claim to be compatible with ours and analyze the
performances of our counterparts. If evaluated in terms of price and performance parameters, we are definitely sure
that the best paints are manufactured by ISHAKOL.
We kindly request that you compare our products with others’ using the same criteria. This comparison will both
increase your trust in our products and will lead to your comsumption of our products with appreciation and pleasure.
There were times that we were considered the largest paint manufacturer in Turkey. We aim to be the best rather than
the largest. Let us offer you excellence.
Mehmet SÖZER
Chief Executive Officer
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“Uzman ve deneyimli ekibimizle İSHAKOL’un bütün ürünlerinin geliştirilmesine, üretilmesine, kalitesinin kontrolüne
katkı sağlayarak markayı zirveye çıkarmayı hedefleyen bir tutum içindeyiz.”
Dr. Tahir Altunbulduk
İcra Kurulu Üyesi (Teknolojik & Teknik İşler)

“Ürünlerimizi satan bayilerimiz, uygulayan ustalarımız ve kullanan tüketicilerimiz mutlu ise biz ancak o zaman mutlu
olabiliriz. Bu zincirdeki herkesin mutluluğu işimizi doğru yaptığımızın göstergesidir.”
Metin Ülkü
İcra Kurulu Üyesi (Satış & Pazarlama)

“We together with our highly experienced professional team, hold the intention of carrying the brand name to the
summit, by contributing to the development, production and quality control of all ISHAKOL products.”
Tahir Altunbulduk, Ph.D
Chief Technology Officer

“We can only be happy if and when our customers selling our products, paint professionals and end-users using our
products are happy. The happiness of all involved in this chain indicates that we are doing our work properly. ”
Metin Ülkü
Chief Sales & Marketing Officer
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New Production Plant

The 4th manufacturing plant of İSHAKOL has became operational at GOSB (Gebze Organized Industrial Zone) in
2012. GOSB is the most advanced industrial zone in Turkey, having the largest national and international industrial
plants located on its premises. Our new premises, established with an investment budget of 15 million USD, was
constructed with smart building technologies taking into account the EU standards concerning security and health at
work, preservation of environmental and ecological values. Currently, our factory has a production capacity of 30.000
tons. Modular planning allows an increase of capacity up to 100% by only additional production equipment. With
the inclusion of the reserved plot within our premises the capacity can be increased up to 150.000 tons.
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Yeni Üretim Tesislerimiz

iSHAKOL’un 4. Üretim tesisleri Gebze Organize Sanayi Bölgesinde 2012 yılında faaliyete başlamıştır. Türkiye’nin en
gelişmiş sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en büyük ulusal ve uluslararası firmalarını
bünyesinde barındırmaktadır. 15 milyon USD yatırım bütçesi ile kurulan yeni tesislerimizde akıllı bina teknolojileri
kullanıldı. İş sağlığı ve güvenliği, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin korunması konularında Avrupa Birliği
Standartları temel alındı. Yeni fabrikamız mevcut düzen ile yıllık 30.000 ton üretim kapasitesine sahip. Tesislerimiz
sadece makina takviyesi ile mevcut kapasiteyi % 100 arttıracak şekilde modüler olarak tasarlandı. Arsamız içerisinde
bulunan rezerve parsel de kullanıma dahil edildiği takdirde üretim kapasitesi yıllık 150.000 tona kadar çıkabilecektir.
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ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Vizyon:

l

100. yılı lider olarak tamamlamak.

l Tüketici takdirinin devamlılığını sağlamak.
Misyon:
		l Nitelikli insan gücümüzü, çevre dostu inovatif ürünlerimizi ve müşteri odaklı hizmet
		
prensibimizi sürekli geliştirmek. 		
		l Kazançlarımızı yeni yatırımlarda değerlendirerek ülkemize ve milletimize faydalı olmak.

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Quality Assurance System
Vision:		

l

Mission:
		
		
		

l
l

Reaching the 100th year as the leader.

Obtaining and maintaining customer satisfaction.
Continuing improvement of our qualified manpower, environmentally, friendly and innovative
products and customer-oriented service principle.
l Being useful to our country and nation by using our profits for new investments.

TSE Kalite Standartları - Turkish Quality Standards
Ürünlerimiz Türk Standartları Enstitüsü kalite
standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

TS 39

TS 11651

Organik Çözücü Esaslı
Son Kat Boyalar

Yağ Reçine Esaslı
Astar Boya ve Macun

TS 5808

TS 7847

İç Mekan Su Bazlı Boya ve
Kaplama Malzemeleri

Dış Cephe Boya ve
Kaplama Malzemeleri

Our products are produced accordingly with
Turkish Quality Institute’s quality standards.
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ALTIN KALİTE
ÖDÜLÜ

GOLD QUALITY
AWARD

Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojilerini kullanmaya 1980 öncesinde basit elektronik muhasebe makinelerin kullanımıyla adımını atan
firmamız, 25 yıl boyunca muhtelif platformlarda yazılım üreterek geliştirdiği bilgi sistemini 2003 yılında İsveç kaynaklı
bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı olan Jeeves Enterprise sistemine taşımıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte
her yıl güncellenen yazılım ve donanım sistemlerimiz sayesinde dahili ve harici birimlerimiz elektronik ortamda ahenk
içerisinde çalışmaktadır. Teknoloji üzerine yaptığımız yatırımlar, mükemmel ürün ve mükemmel hizmet olarak piyasaya
yansımaktadır.

Enterprise Resource Planning

Information Technologies
Our firm, having stepped into Information Technologies with simple electronic accounting machines prior to 1980, has
carried its information systems, which was developed on several platforms within the 25 years in between, to an ERP
(Enterprise Resource Planning) software, Jeeves Enterprise, provided from Sweden in 2003. Keeping in line with the
developments in technology our hardware and software systems are being revised and updated every year, enabling
a harmonious working environment to our local and online users. The investments we make on technology reflects on
the perfection of our products and customer services.
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OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

“Önce İnsan”, “Önce İş Sağlığı ve Güvenliği” ilkelerini benimsemiş bir firma olarak;
l Tüm faaliyetlerimizi İSG’ye uygun olarak oluşturup düzenleyerek, çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı hale getirmek
l Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek
l İSG konularında gerekli iyileştirmeleri yapmak, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekliliğini sağlamak
l Önleyici faaliyetlerde bulunarak İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak, riskin ortadan

kaldırılamadığı durumlarda riski kabul edilebilir seviyeye indirmek
bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, yükümlülük, idari düzenlemelere ve üyesi olduğu kuruluşların
şartlarına uymak
l Personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olarak çalışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek
l Uygunluğun sürekliliği için İSG politikasını periyodik olarak gözden geçirmek
l Yürürlükte

OHSAS 18001 - Safety and Health at Work (SH@W) Policy:
As a firm with internalized principles of “Priority of human resources” and “Priority of Safety and Health at
Work” , we aim
l To organize all of our activities according to SH@W regulations and take precautions for a safe and healthy working
environment
l To avoid injury and health risks
l To improve working conditions when necessary and to ensure continuous care for SH@W administration and performance
l To take preventive precautions to avoid SH@W risks; and where impossible, reduce the risk factor to
acceptable
levels
l To follow the current regulations of SH@W and fulfill the conditions set by administrative regulations and SH@W
organizations we are members of
l To supply training to personnel to ensure their cooperation and awareness of SH@W responsibilities
l To review the SH@W policy periodically for continuous compliance
16

Optimum Üretim
100 yıla yaklaşan üretim tecrübemizi, son teknolojiye sahip tesislerimizle bütünleştirerek, üstün performanslı ürünlerimizi
tüketicilerimizle buluşturmaktayız.
1.200’ün üzerinde standart ürün çeşidi ile yıllık 1.500.000’dan fazla evin boya ihtiyacını karşılayabilecek kurulu üretim
kapasitesine sahip yeni fabrikamız Avrupalı ve Amerikalı yatırımcıları dahi hayran bırakmaktadır.
Türkiye geneline yayılmış olan satış kanallarımıza sevk edilen online siparişler, üretim teknolojileri ve bilgi teknolojilerinin
optimal kullanımı sayesinde; 48 saat içerisinde üretilip lojistik birimine teslim edilmektedir.

Optimal Processes:

Near 100 years of production experience in combination with plants equipped with the latest technology enables us to
supply our customers with high performance products.
Our new factory, with a standard product range of over 1200 products and situated production capacity sufficient
to supply for the painting needs of over 1.500.000 homes impresses our visitors, including from Europe and North
America.
Online orders distributed to our sales channels spread throughout Turkey, with the optimal use of production technologies
and information technologies, reach to sent status within 48 hours.
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ISO 14001 - Çevre Politikamız:
Çevreye duyarlı ve çevreyi gelecek nesillere borçlu olduğumuzun farkında bir firma olarak;
Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, yükümlülük, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak
Sürekli iyileştirme ve gelişme anlayışı içinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek
Her türlü faaliyetimizde mümkünse; uygun enerji, teknoloji, hammadde, ekipman ve proses kullanarak atık
oluşumunu önlemek
l Atık oluşumunun önlenemediği durumlarda atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri
dönüştürülmesi ve değerlendirilemeyen atıklarin bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla yetkilendirilmiş firmalara vermek
l Tüm çalışanlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve ögretimi temin etmek
l Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerine önemli ve olumsuz etkileri olabilecek hizmet faaliyetlerine
dahil olmamak
l Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım
hususlarına gereken özeni göstermek
l
l
l

ISO 14001 - Environmental Policy:
With the awareness that we owe future generations a healthy environment ;
l To be in compliance with the effective environmental laws and regulations
l To be engaged in optimizations and continuous improvement in order to avoid contamination of air, water and earth
l To use the most appropriate energy, technology, raw materials, equipment and processes possible in order to minimize

waste products in all our operations
On occasions where waste is unavoidable, to reduce it to minimum, to device ways of its reuse or recycling; to deliver
the waste to authorized companies for appropriate disposal
l To supply education and training to personnel in order to improve environmental consciousness
l To avoid being part of service activities where conditions are beyond control and environmental hazards
are unavoidable
l To pay due attention to effective use of natural resources and recycling in this context
l
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Beklentilerin Ötesinde İnovasyon
Türkiye’nin ilk milli boya üreticisi olarak, kalite ve inovasyona verdiğimiz önem sonuçlara da yansıyor. Nano teknoloji
boyaların 2006 yılında piyasaya sunulmasının ardından 2008 yılında Hybrid boyaların da tüketicilerimiz ile buluşması
dinamik Ar-Ge alt yapımızın güzel örneklerinden sadece bazıları. Ürünlerimiz, farklı bölgelerin farklı ihtiyaçlarını
karşılayabilmek amacıyla, özel iklimlendirme odamızda stabilite testlerine tabi tutularak reçetelendirilmektedir.

Innovation Beyond Expectations
As Turkey’s first national paint manufacturer, the importance we place on quality and innovation provides great results.
Introduction of Hybrid paints to our customers in 2008, two years after the launching of Nano technology products in
2006 are only some of the examples of our dynamic Research & Development infrastructure.
In order to meet the varying needs of various geographical regions, our products are exposed to stability tests in special
accelerated climate testing room during product formulation.
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Derinlemesine doğaya bak ve sonra
herşeyi daha iyi anlayacaksın.

Albert Einstein

Look deep into nature, and then you
will understand everything better.

Albert Einstein
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Color Master Renklendirme Sistemi
Türkiye’de yine bir ilk gerçekleştirilerek COROB renklendirme makinalarında BASF renk pastalarının kullanımına karar
verildi. Üstün Ar-Ge kadromuzun konusunda uzman çözüm ortakları ile uzun süren koordineli çalışmaları sonucu Color
Master Renklendirme Sistemimiz oluşturuldu.

Color Master Coloring System
We were the first in Turkey to incorporate BASF colorants with COROB dispensers. The Color Master Coloring System
was devised as a result of a long duration of cooperation of our excellent Research & Development staff with solution
partners expert on the subject.
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Lüks Konutlar İçin
Lüks Ürünler

Mühendis kadromuzla uzman proje desteği

Luxury Products
for Luxury Residances
Expert technical support with our engineer team.
* Yukarıda alfabetik sıra ile yer alan logolar ilgili firmaların tescilli markalarıdır. Ürünlerimizin kullanımı haricinde ticari hiçbir bağ bulunmamaktadır.
* Logos shown above are registered trade marks of related respective construction companies. We have no commercial allience with mentioned
companies except usage of our products in some of their projects.
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Lüks Silikonlu İpeksi Mat Boya
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

SONKAT LUXE (011118)
LUXURY GLOSS PAINT

Definition: Acrylic emulsion based, glossy, durable final coat for use on interior and exterior
surfaces for decorative and protective purposes. Being water based, it is odourless and
environment friendly and can be used on all kinds of interior or exterior surfaces as an alternative
to glossy synthetic paints, as well as on plaster, concrete, gas concrete, plaster panel or previously
painted interior or exterior surfaces, inside buildings. It is washable, resistant to UV rays, durable,
avoiding yellowing and cracking and has breathing, adherence and high covering capability.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Gloss, Opaque
: White: 1,21 ± 0,02 g/ml
: % 47 ± 1, by weight
: 90 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 15-20 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 5% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment on surfaces of metal, wood, stucco and the like. Surface must be cleaned
by removing grease, rust and loose and peeling paint. Where necessary, use suitable putty for the type of surface to be painted.
Unpainted wooden surfaces should be prepared by burning knots and washing wood resin using cellulosic thinner. Previously
painted wooden surfaces must be puttied, sanded and primed using “İshakol Astar”. Metal surfaces must be free from grease, rust
and dirt, sanded where needed and primed using “Europax”. Paint should be applied after the surface is totally dry .

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ On new stucco surface, wait at least 4 weeks for surface to dry.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Priming is absolutely necessary on raw surfaces or surfaces needing repair.
“ To ensure adhesion of paint, glossy surfaces must be sanded dull and primed prior to application.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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SONKAT LUXE (011118)
LÜKS PARLAK BOYA

Tanım: Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, parlak, uzun ömürlü dekoratif ve koruyucu, sonkat
iç ve dış yüzey boyasıdır. Su bazlı, kokusuz ve çevreye duyarlı olduğundan, tüm iç ve dış
yüzeylerde sentetik parlak boyaya alternatif olarak kullanıldığı gibi, iç ve dış alanlarda duvar ve
benzeri sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde güvenle kullanılır.
Sararmaz, çatlamaz, tam silinebiir, UV ışınlarına dayanıklı, nefes alma, yapışma ve kapatıcılık
özelliği yüksek bir boyadır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk				
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: Parlak, Opak
: Beyaz: 1,21 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 47 ± 1
: 90 ± 5 KU
: Tek Renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

İnceltmeden uygulanır, gerekirse hacimce % 5 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Metal, ahşap, sıva ve benzeri yüzeyler uygulamaya hazırlandıktan sonra fırça, rulo, veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Eski boyalı yüzeyler
üzerindeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler temizlenir. Gereken yerler, yüzey tipine uygun macun seçilerek düzeltilir. Yeni boyanacak
ahşap yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Eski boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara
ile zımparalanmalıdır. Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey “İshakol Astar” ile astarlanmalıdır. Metal yüzeylerdeki yağ, pas ve her
türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalı ve gerekli durumda yüzey zımparalanmalı ve “Europax” ile astarlanmalıdır. Boya, yüzey tamamen
kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L -2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni ve tamirat gerektiren yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
“ Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama veya astarlama işlemi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
27

Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

LİFETİME (011117)

ULTRA LUXURY SEMI GLOSS PAINT
Definition: Pure acrylic emulsion binder based, washable and resistant to stains owing to its
special formulation, semi gloss interior final coat with perfect covering capability It is safely
used on interior surfaces of plaster, concrete, gas concrete, plaster panel, previously painted
surfaces.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Semi Gloss, Opaque
: White : 1,27 ± 0,02 g/ml
: % 51 ± 1, by weight
: 115 - 120 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 15-20 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-15% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Binder” prior to priming with “Arakat Flat”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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LİFETİME (011117)

ULTRA LÜKS YARI MAT BOYA
Tanım: Saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, mükemmel örtücülük ve silinebilme özelliğine
sahip, özel formülasyonu sayesinde leke tutmaya karşı dirençli, yarı mat, silikonlu iç cephe
boyasıdır. İç alanlarda duvar ve benzeri sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan, eski boyalı
yüzeylerde güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Yarı mat, Opak
: Beyaz: 1,27 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 51 ± 1
: 115 - 120 KU
: Tek Renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır.
Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile, saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise
“Binder” uygulandıktan sonra “Arakat Flat” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

PANEL KAPI BOYASI (011122)
PANEL DOOR PAINT

Definition: Pure acrylic emulsion binder based, semi-gloss final coat with high coverage
and adherence, formulated specifically for panel doors. It can be used on all kinds of interior
or exterior wooden surfaces.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Semi Gloss, Opaque
: White: 1,27 ± 0,02 g/ml
: % 51 ± 1, by weight
: 95 ± 5 KU
: White + 4 colours
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 15-20 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-15% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling paint
before application. Panel doors should be sanded and freed from dust prior to application of 2 coats of paint.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
0,75 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 and +30 C
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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PANEL KAPI BOYASI (011122)
YARI MAT PANEL KAPI BOYASI

Tanım: Saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, yarı mat, yüksek örtücülüğe ve aderansa sahip,
panel kapılar için özel olarak geliştirilmiş sonkat boyadır.Her türlü iç ve dış ahşap yüzeylerde
kullanılabilir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk				
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: Yarı mat, Opak
: Beyaz: 1,27 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 51 ± 1
: 95 ± 5 KU
: Beyaz + 4 Renk
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Panel kapılar zımpara yapılıp tozu alındıktan sonra 2 kat olarak boyanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

0,75 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

SEDEFLÜKS (011110)

LUXURY SILICONATED SILKY MATTE PAINT
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, resistant to fungal growht, high quality,
washable, siliconated, silky matte interior paint with perfect covering capability. It is safely
used for protective or decorative purposes on plaster, concrete, gas concrete, plaster panel
or previously painted surfaces inside buildings.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Silky Matte, Opaque
: White: 1,30 ± 0,02 g/ml
: % 53 ± 1, by weight
: 115 ± 5 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 liter will paint 14-18 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-15% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Binder” prior to priming with “Arakat Flat”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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SEDEFLÜKS (011110)

LÜKS SiLiKONLU iPEKSi MAT BOYA
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mantar gelişimine dirençli, yüksek kaliteli, tam silinebilir, silikonlu, kapatıcılığı mükemmel, ipeksi mat iç cephe boyasıdır. Binaların iç
cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve
koruyucu olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk				
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: İpeksimat, Opak
: Beyaz: 1,30 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 53 ± 1
: 115 ± 5 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 14-18 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey
oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile, saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici
yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Arakat Flat” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

EUROSOFT (061107)

SILICONATED SOFT MATTE PAINT
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, siliconated, washable, soft matte
interior paint with high covering and adherence capability. It is safely used for protective or
decorative purposes on plaster, concrete, gas concrete, plaster panel or previously painted
surfaces inside buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Soft Matte, Opaque
: White: 1,42 ± 0,02 g/ml
: % 55 ± 1, by weight
: 115 ± 5 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 12-14 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 15-20 % in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Binder” prior to priming with “Arakat Flat”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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EUROSOFT (061107)

SİLİKONLU SOFT MAT BOYA
Tanım: Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, silinebilir, yüksek örtücülüğe ve aderansa
sahip softmat iç cephe boyasıdır. Binaların iç cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı sıva,
alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk				
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: Soft mat, Opak
: Beyaz: 1,42 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 55 ± 1
: 115 ± 5 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 12-14 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 15-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey
oluşturulmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile, saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici
yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Arakat Flat” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

EUROMAX (061102)

SILICONATED MATTE PAINT
Definition: With acrylic copolymer emulsion binder based formulation fortified with
nanotechnology, Euromax is a good quality, wipeable, siliconated interior topcoat with
perfect covering capability. It is safely used for protective or decorative purposes on plaster,
concrete, gas concrete, plaster panel or previously painted surfaces inside buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: White: 1,49 ± 0,02 g/ml
: % 59 ± 1, by weight
: 125 - 130 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 14-18 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 20-30% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Binder” prior to priming with “Arakat Flat”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R22 - Harmful if swallowed

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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Avoid
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Conforms with
TS 5808 standards.

EUROMAX (061102)

SiLiKONLU MAT BOYA
Tanım: Nanoteknolojik formülasyonu ile güçlendirilmiş, akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı
esaslı, kaliteli, silinebilir, silikonlu, kapatıcılığı mükemmel, mat iç cephe boyasıdır. Binaların iç
cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve
koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk				
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,49 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 59 ± 1
: 125 - 130 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 14-18 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 20-30 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey
oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici
yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Arakat Flat” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R22 Yutulması halinde zararlıdır

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 – Kanalizasyona boşaltmayın.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

EUROPLUS (061105)
MATTE PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, matte interior paint. It is safely used
for protective or decorative purposes on plaster, concrete, gas concrete, plaster panel or
previously painted interior surfaces.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Matte, Opaque
: 1,54 ± 0,02 g/ml
: % 60 ± 1, by weight
: 125 - 130 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 13-17 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 20-30% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Binder” prior to priming with “Arakat Flat”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.
Safety Warnings
S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label

See technical
bulletin
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EUROPLUS (061105)
MAT BOYA

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mat iç cephe boyasıdır. Binaların iç
cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve
koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk			
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,54 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 60 ± 1
: 125 - 130 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 13-17 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 20-30 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan
temizlenir. Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği
bir yüzey oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı,
zayıf ve emici yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Arakat Flat” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

HiDROX (011121)

LUXURY FULL MATTE CEILING PAINT
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, luxury dead matte ceiling paint. It has
perfect covering capability, very good adhesion and allows the wall surface to breathe.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Full Matte, Opaque
: 1,71 ± 0,02 g/ml
: % 69 ± 1, by weight
: 120 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Kg will paint 8-10 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 15-20% in weight.

Application

Apply two coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. If surface is new, prime with “Arakat Flat”. Priming
with “Binder” is recommended if surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

20 kg – 10 kg – 3,5 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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HiDROX (011121)

LÜKS TAM MAT TAVAN BOYASI
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, lüks tam mat tavan boyasıdır. Binaların iç
cephelerinde tavan yüzeylerde koruyucu ve dekorasyon amaçlı güvenle kullanılır. Mükemmel
örtücülük, aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü		
Yoğunluk			
Katı madde miktarı		
Viskozite (23±2 ºC)		
Renk				
Ambalaj Şekli			

: Lüks Tam Mat, Opak
: 1,71 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 69 ± 1
: 120 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 8-10 m2 tavan boyanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan
temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler “Arakat Flat”
ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise “Binder” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

20 kg - 10 kg - 3,5 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

HiDROWHiTE (011100)

LUXURY CEILING PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, luxury ceiling paint. It has perfect
covering capability, very good adhesion and allows the wall surface to breathe.

Technical Specifications
Dry film appearance		
Density				
Solid volume content		
Viscosity (23±2 ºC)		
Color				
Package				

: Matte, Opaque
: 1,68 ± 0,02 g/ml
: % 65 ± 1, by weight
: 115 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Kg Hidrowhite will paint 8-10 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended
for more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 15-20% in weight.

Application

Apply two coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. If surface is new, prime with “Arakat Flat”. Priming
with “Binder” is recommended if surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

20 kg –17,5 kg - 10 kg – 3,5 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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HiDROWHiTE (011100)
LÜKS TAVAN BOYASI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, lüks tavan boyasıdır. Mükemmel örtücülük,
aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir. Binaların iç cephelerinde tavan yüzeylerde
koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,68 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 65 ± 1
: 115 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 8-10 m2 tavan boyanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan
temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler “Arakat Flat”
ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise “Binder” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

20 kg - 17,5 kg - 10 kg - 3,5 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
43

Su Bazlı İç Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Interior Paints Technical Data Sheets

EUROWHiTE (061104)

MICA ADDED FULL MATTE CEILING PAINT
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, mica added full matte ceiling paint. It
is safely used for decorative purposes on interior ceilings. It has perfect covering capability,
very good adherence and allows the wall surface to breathe.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Full Matte, Opaque
: 1,79 ± 0,02 g/ml
: % 70 ± 1, by weight
: 120 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 kg Eurowhite will paint 7-9 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended
for more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 15-20% in weight.

Application

Apply two coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. If surface is new, prime with “Arakat Flat”. Priming
with “Binder” is recommended if surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

17,5 kg – 10 kg – 3,5 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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EUROWHiTE (061104)

MiKA KATKILI TAM MAT TAVAN BOYASI
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mika katkılı tam mat tavan boyasıdır.
Binaların iç cephelerinde tavan yüzeylerde dekoratif olarak güvenle kullanılır. Mükemmel
örtücülük, aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Tam mat, Opak
: 1,79 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 70 ± 1
: 120 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 7–9 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan
temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler “Arakat Flat”
ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise “Binder” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

17,5 kg– 10 kg – 3,5 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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ARAKAT (011207)

INTERIOR TRANSITION PRIMER
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, siliconated, pigmented interior
transition primer with high adhesion capability. It is safely used as a primer on all kinds of
mineral surfaces such as new plaster, concrete, gas concrete and brick prior to application of
final coat. It must be used as a transition primer on surfaces previously painted with solvent
based paints or water based semi-gloss and satin paints. It forms a strong bridge between
the surface and the final coat, reducing final coat consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,53 ± 0,02 g/ml
: % 62 ± 1, by weight
: 125 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will prime 10-12 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at 10-20% in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free from dust. Glossy surfaces must
be sanded for better adhesion. If surface is satin plaster, weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended prior to priming
with “Arakat”. Apply finalcoat after waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Wait at least 4 weeks before priming if surface is new.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.
Safety Warnings
S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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ARAKAT (011207)

İÇ CEPHE TRANSFER ASTARI
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, pigmentli, aderans gücü yüksek
iç cephe transfer astarıdır. Tüm iç cephe boya uygulamalarında ham sıva, beton, brüt beton,
gaz beton, tuğla ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.
Özellikle solvent bazlı boyalar, su bazlı yarı mat veya ipeksi mat boyalar ile boyanmış yüzeylerin
üstüne transfer astarı olarak uygulanmalıdır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında
kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,53 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 62 ± 1
: 125 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10 - 12 m2 yer astarlanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Saten alçılı, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce “Binder”, sonrasında ise
“Arakat” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8 saat sonra yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 7,5 L - 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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ARAKAT FLAT (011209)

WHITE INTERIOR PRIMER
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, pigmented, white interior primer with
high adherence capability. It is safely used as a primer on all kinds of mineral surfaces such
as new plaster, concrete, gas concrete and brick prior to application of final coat. It forms a
strong bridge between the surface and the final coat, reducing final coat consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,53 ± 0,02 g/ml
: % 62 ± 1, by weight
: 125 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will prime 10-12 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at 10-20% in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free from dust. Glossy surfaces must
be sanded for better adhesion. If surface is satin plaster, weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended prior to priming
with “Arakat Flat”. Apply finalcoat after waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 7,5 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Wait at least 4 weeks before priming if surface is new.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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ARAKAT FLAT (011209)

BEYAZ İÇ CEPHE ASTARI
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek, beyaz iç
cephe astarıdır. Tüm iç cephe boya uygulamalarında ham sıva, beton, brüt beton, gaz beton,
tuğla ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Yüzey
ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını
azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,53 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 62 ± 1
: 125 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10 - 12 m2 yer astarlanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Saten alçılı, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce “Binder”, sonrasında ise
“Arakat Flat” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8 saat sonra yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 7,5 L- 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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BiNDER (011200 )

SILICONATED TRANSPARENT CONCENTRATED
INSULATING PRIMER
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based,concentrated, transparent, siliconated,
unfilled, insulating primer. It is used for priming weak, dusty and absorbent interior or exterior
surfaces such as plaster and satin plaster.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Transparent
: 1,00 ± 0,02 g/ml
: % 34 ± 1, by weight
: 95 ± 5 KU
: Transparent
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 50 - 60 m2 single coat, depending on smoothness of surface. Surface test is recommended for more accurate
estimation.

Dilution

Dilute with water in ratio 1 to 7 in volume.

Application

Apply single coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free from dust. Prior to
application, exterior surfaces should be puttied using “Eurosilex Macun”, interior surfaces should be smoothed using satin plaster
or interior putty.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 8-10 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L – 2,5 L – 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not use before diluting. Suggested ratio is 1 to 7 in volume.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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BiNDER (011200 )

SiLiKONLU ŞEFFAF KONSANTRE İZOLE ASTAR
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı dolgusuz, şeffaf görünümlü, silikonlu,
konsantre,izole iç ve dış cephe astarıdır. Saten alçı, alçıpan gibi emici ve tozumalı zayıf
yüzeylerin astarlanmasında kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Şeffaf
: 1,00 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 34 ± 1
: 95 ± 5 KU
: Tek renk (Renksiz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 50–60 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce 7 kat su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulama öncesinde yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Dış
yüzeyler “Eurosilex Macun” ile, iç yüzeyler ise saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile düzeltilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 8-10 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L – 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ İnceltilmeden kullanılmamalıdır. En ideal inceltme oranı 1/7 dir, (7 kat su).
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Binder uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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HYBRiD (011120)

ULTRA LUXURY EXTERIOR PAINT
Definition: Produced with hybrid tecnology and high UV resistant pigments, pure acrylic
emülsion binder based, high quality silk matte exterior final coat perfect adherence and
covering capability. It is safely used for protective or decorative purposes on exterior mineral
surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick or previously painted exterior surfaces
of buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Silk Matte, Opaque
: White: 1,26 ± 0,02 g/ml
: % 48 ± 1, by weight
: 110 - 115 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 10 -13 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-20% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free of dust. “Eurosilex Macun”
should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. Prime using “Hybrid Astar”
if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended prior to priming with “Hybrid
Astar”.Apply two coats after allowing minimum of 24 hours for primer to dry. Wait minimum 6 hours (under normal conditions) before
applying the additional coat.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry 1–2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Exterior paint or pigments should not be used for colouring.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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HYBRiD (011120)

ULTRA LÜKS DIŞ CEPHE BOYASI
Tanım: Hybrid teknolojisi ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş saf akrilik emülsiyon
bağlayıcı esaslı, mükemmel aderans, örtme gücü ve dayanıma sahip, yüksek kaliteli, son kat
ipek mat dış cephe boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton,
tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: İpek Mat, Opak
: Beyaz: 1,26 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 48 ± 1
: 110 - 115 KU
: Tek Renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10–13 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10–20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun”
ile macunlanır. Parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler “Hybrid
Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Hybrid Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama,
astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arası (uygun hava koşullarında) minimum 6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (% 50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Harici boya veya pigmentler ile renklendirilmemelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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Su Bazlı Dış Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Exterior Paints Technical Data Sheets

EUROSiLEX (061100)

SILICONATED EXTERIOR PAINT
Definition: Actylic copolymer emulsion binder based, siliconated, high quality, matte exterior
final coat with UV resistance and nanotechnological pigments, enabling self-cleaning by
means of sunlight and rain exposure.It is safely used for protective or decorative purposes
on exterior mineral surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick or previously
painted surfaces.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: White: 1,56 ± 0,02 g/ml
: % 64 ± 1, by weight
: 125 ± 5 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 9 -12 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-20% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free of dust. “Eurosilex Macun”
should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. Prime using “Eurosilex Astar”
if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended prior to priming with “Eurosilex
Astar”. Apply two coats after allowing minimum of 24 hours for primer to dry. Wait minimum 6 hours (under normal conditions)
before applying the additional coat.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry 1–2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin

56

Dilute with
water

Clean the
surface

Stir

Apply with brush, roller or
paint sprayer

Avoid
frost

Conforms with
TS 7847 standards.

EUROSiLEX (061100)

SiLiKONLU DIŞ CEPHE BOYASI
Tanım: Nanoteknolojik ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş, akrilik kopolimer
emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, yüksek kaliteli, güneş ve yağmur ile kendini temizleyen,
mat dış cephe boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla,
eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,56 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 64 ± 1
: 125 ± 5 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 9–12 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex
Macun”ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham
yüzeyler “Eurosilex Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra “Eurosilex Astar” ile
astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır. Katlar arası (uygun hava koşullarında) minimum
6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 – Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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Su Bazlı Dış Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Exterior Paints Technical Data Sheets

HİDROFLEX (011902)

ELASTIC EXTERIOR COATING
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, siliconated, high quality, silk matte,
elastic, fine grain exterior coating with increased UV resistance achieved through use of
pigments of the latest technology. It is safely used for protective or decorative purposes on
exterior mineral surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick or previously painted
surfaces of buildings. Elasticity of the binder in formula will avoid crack formation in case of
minor quakes and fine cracks on the plaster.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Semi Gloss, Texture, Opaque
: 1,38 ± 0,02 g/ml
: % 64 ± 1, by weight
: 4000 - 10000 poise
: Single Color. White
: Plastic container

Coverage

1 kg will paint 1,5 - 3 m2 single coat, depending on smoothness of surface. Surface test is recommended for more accurate
estimation.

Dilution

Ready for use. Dilute with water up to maximum 5% in weight if necessary.

Application

Apply single coat using roller (coral sponge, sheepskin etc.) to obtain desired grain effect. Surface should be strong, clean, dry and
free of dust. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion.
Prime using “Eurosilex Astar” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended
prior to priming with “Eurosilex Astar”. Single layer of coating is applied after allowing minimum of 24 hours for primer to dry.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
20 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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HİDROFLEX (011902)

ELASTİK DIŞ CEPHE KAPLAMASI
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, yüksek kaliteli, ince desenli
(grenli), ipeksi mat elastik dış cephe kaplamasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt
beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak
güvenle kullanılır. Özel elastik bağlayıcılı olduğundan küçük çaplı bina hareketleri ve kılcal sıva
çatlaklarından etkilenmez.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Yarı Mat, Grenli, Opak
: 1,38 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 64 ± 1
: 4000-10.000 Poise
: Tek renk. Beyaz
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg ile 1,5 - 3 m2 yer kaplanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır, gerekirse ağırlıkça maksimum % 5 oranında su ile inceltilebilir.

Uygulama

İstenilen desene uygun rulo (Mercan, posteki vb.) ile tek kat uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler
“Eurosilex Macun” ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Uygulama
öncesinde ham yüzeyler “Eurosilex Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra
“Eurosilex Astar” ile astarlanmalıdır. Kaplama, astarlamadan en az 24 saat sonra tek kat olarak yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
20 Kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Rulo ile
Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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Su Bazlı Dış Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Exterior Paints Technical Data Sheets

EUROTEX

(061900)

SILICONATED EXTERIOR COATING
Definition: Acrylic copolymer emulsıon binder based, high quality, siliconated, matte, fine
grain exterior coating with increased UV resistance achieved through use of pigments of the
latest technology. It is safely used for protective or decorative purposes on exterior mineral
surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick or previously painted surfaces of
buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Texture, Opaque
: 1,81 ± 0,02 g/ml
: % 77 ± 1, by weight
: 4000 - 10000 poise
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 kg will paint 0,7 - 1,1 m2 single coat, depending on smoothness of surface. Surface test is recommended for more accurate
estimation.

Dilution

Ready for use. Dilute with water up to maximum 5% in weight if necessary.

Application

Apply single coat using roller (coral sponge, sheepskin etc.) to obtain desired grain effect. Surface should be strong, clean, dry and
free of dust. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion.
Prime using “Eurosilex Astar” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended
prior to priming with “Eurosilex Astar”. Single layer of coating is applied after allowing minimum of 24 hours for primer to dry.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
25 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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EUROTEX

(061900)

SiLiKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMASI
Tanım: Son teknoloji ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş, akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, yüksek kaliteli, ince desenli (grenli), son kat mat dış cephe
kaplamasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı
ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Grenli, Opak
: 1,81 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 77 ± 1
: 4000-10.000 Poise
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg ile 0,7 - 1,1 m2 yer kaplanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır, gerekirse ağırlıkça maksimum % 5 oranında su ile inceltilebilir.

Uygulama

İstenilen desene uygun rulo (Mercan, posteki vb.) ile tek kat uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler
“Eurosilex Macun” ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Uygulama
öncesinde ham yüzeyler “Eurosilex Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra
“Eurosilex Astar” ile astarlanmalıdır. Kaplama, astarlamadan en az 24 saat sonra tek kat olarak yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
25 Kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Rulo ile
Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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Su Bazlı Dış Cephe Boyaları Teknik Ürün Bilgileri
Water Based Exterior Paints Technical Data Sheets

EUROTEX ACRYLIC (061901)
GRAINY EXTERIOR COATING

Definition: High quality, acrylic copolymer emulsıon binder based, matte, fine grain exterior
coating with increased UV resistance achieved through use of pigments of the latest
technology. It is safely used for protective or decorative purposes on exterior mineral surfaces
such as plaster, concrete, gas concrete, brick or previously painted surfaces of buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Texture, Opaque
: 1,98 ± 0,02 g/ml
: % 82 ± 1, by weight
: 4000 - 10000 poise
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 kg will paint 0,7 - 1,1 m2 single coat, depending on smoothness of surface. Surface test is recommended for more accurate
estimation.

Dilution

Ready for use. Dilute with water up to maximum 5% in weight if necessary.

Application

Apply single coat using roller (coral sponge, sheepskin etc.) to obtain desired grain effect. Surface should be strong, clean, dry and
free of dust. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion.
Prime using “Eurosilex Astar” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Binder” is recommended
prior to priming with “Eurosilex Astar”. Single layer of coating is applied after allowing minimum of 24 hours for primer to dry.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
25 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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EUROTEX AKRİLİK (061901)

GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI
Tanım: Son teknoloji ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş,akrilik kopolimer
emülsiyon bağlayıcı esaslı, yüksek kaliteli, ince desenli (grenli), son kat mat dış cephe
kaplamasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı
ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Grenli, Opak
: 1,98 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 82 ± 1
: 4000-10.000 Poise
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg ile 0,7 - 1,1 m2 yer kaplanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır, gerekirse ağırlıkça maksimum % 5 oranında su ile inceltilebilir.

Uygulama

İstenilen desene uygun rulo (Mercan, posteki vb.) ile tek kat uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler
“Eurosilex Macun” ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Uygulama
öncesinde ham yüzeyler “Eurosilex Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Binder” uygulandıktan sonra
“Eurosilex Astar” ile astarlanmalıdır. Kaplama, astarlamadan en az 24 saat sonra tek kat olarak yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
25 Kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Rulo ile
Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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HYBRİD ASTAR (011210)

WHITE EXTERIOR PRIMER
Definition: Produced by hybrid technology, pure acrylic emulsion binder based, pigmented
exterior primer with powerful adherence capability. It is safely used for priming of external
mineral surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick and previously painted
surfaces of buildings prior to application of topcoat, especially when “ Hybrid “paint is to
be used. Forms perfect bridging between surface and topcoat and reduces topcoat paint
consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,52 ± 0,02 g/ml
: % 54 ± 1, by weight
: 125 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will prime 12-14 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at % 10–20 in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be clean, dry and free from dust. Glossy surfaces must be
sanded for better adhesion. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. If surface is new apply priming using
“Hybrid Astar “. If surface is weak, absorbent or dusty, use “Binder” prior to priming with “Hybrid Astar”. Apply final coating after
waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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HYBRİD ASTAR (011210)

BEYAZ DIŞ CEPHE ASTARI
Tanım: Hybrid teknolojisi ile üretilmiş, saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, pigmentli, aderans
gücü yüksek dış cephe astarıdır. Özellikle “Hybrid” ürününün uygulanacağı sıva, beton, brüt
beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce
astar olarak güvenle kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir
köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,52 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 54 ± 1
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 12-14 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10–20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Ham yüzeyler “Hybrid Astar” ile,
zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce “Binder” sonrasında “Hybrid Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8
saat sonra yapılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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EUROSiLEX ASTAR (061201)

SILICONATED WHITE EXTERIOR PRIMER
Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, siliconated, pigmented exterior primer
with powerful adherence capability. It is safely used for priming of external mineral surfaces
such as plaster, concrete, gas concrete, brick and previously painted external surfaces
prior to application of topcoat, especially when silicone based topcoat is to be used. Forms
perfect bridging between surface and topcoat and reduces paint consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,52 ± 0,02 g/ml
: % 61 ± 1, by weight
: 125 ± 130 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 liter will prime 11-13 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at % 10–20 in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be clean, dry and free from dust. Glossy surfaces must be
sanded for better adhesion. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. If surface is new apply priming using
“Eurosilex Astar “. If surface is weak, absorbent or dusty, use “Binder” prior to priming with “Eurosilex Astar”. Apply final coating
after waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L – 2,5 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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EUROSiLEX ASTAR

(061201)

SiLiKONLU BEYAZ DIŞ CEPHE ASTARI
Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, pigmentli, aderans gücü yüksek
dış cephe astarıdır. Özellikle silikon esaslı dış cephe ürünleri başta olmak üzere, tüm dış cephe
ürünlerinin sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde son
kat uygulamasından önce astar olarak güvenle kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya
arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,52 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 61 ± 1
: 125 - 130 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 11–13 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10–20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Ham yüzeyler “Eurosilex Astar”
ile, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ise ilk önce “Binder” sonrasında “Eurosilex Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en
az 6-8 saat sonra yapılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L – 2,5 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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CARBON (061202)

GROSS CONCRETE PRIMER
Definition: Acrylic polymer-based gross concrete primer. It is used for increasing adherence
and the work period on gross concrete surfaces, on walls and ceilings, under cement and
especially gypsum plaster.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,70 ± 0,02 g/ml
: % 72 ± 1, by weight
: 150 ± 10 KU
: Single color (Green)
: Plastic container

Coverage

1 Kg Carbon will paint 4-6 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water adding 4 to 6kg water to 12 kg primer.

Application

CARBON applied surfaces must be intact, clean, dry, dust-free, smooth and in balance. The surface should be throughly cleaned
of all kinds of oil, dirt, rust and remnants of wax, etc. and loose particles. Apply diluted and thoroughly mixed product using
roller. Absorption and stability of the surface should be tested before application. Cement and gypsum based plaster is applied in
particular after throughly drying of Gross Concrete Primer on the surface. (approximately 24 hours)

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
12 kg

Precautions

“ Stir thoroughly in original container until the desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if the surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 ° C and +30 ° C.
“ Do not use for exterior surfaces and rough plaster.
“ Do not use where humidity is high.
“ During the application the diluted product must be stirred from time to time.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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CARBON

(061202)

BRÜT BETON ASTARI
Tanım: Akrilik polimer bağlayıcı esaslı brüt beton astarıdır. Brüt beton yüzeylerde, duvar ve
tavanlarda, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva öncesinde aderansı ve çalışma süresini arttırmak
amacıyla kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,70 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 72 ± 1
: 150 ± 10 KU
: Tek renk (Yeşil)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 1 Kg “CARBON” ile 4 - 6 m2 yüzey astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için
yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ambalaj içindeki 12 Kg astar 4-6 Kg su ile inceltilir.

Uygulama

CARBON uygulanacak yüzey sağlam, temiz, kuru, tozsuz, düzgün ve terazisinde olmalıdır. Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü
yağ, kir pas ve parafin vs kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Tarifesindeki gibi inceltilerek
iyice karıştırılmış ürün, textürlü rulo ile önceden iyi hazırlanmış yüzeye uygulanır. Astar uygulamasından önce yüzeyin emiciliği ve
sağlamlığı test edilmelidir. Brüt Beton Astarı yüzeyde iyice kuruduktan sonra (ortalama 24 saat) çimento ve özellikle alçı esaslı
sıvaların uygulamasına geçilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
12 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Brüt beton ve ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Dış yüzeylerde ve kaba sıva uygulamalarında kullanılmamalıdır.
“ CARBON, nem oranının yüksek olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.
“ İnceltilmiş ürünle çalışırken ara sıra karıştırılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 – Kanalizasyona boşaltmayı
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Rulo ile
Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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EUROSiLEX MACUN (061301)
ACRYLIC EXTERIOR PUTTY

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based putty with flexible texture for filling and
smoothing exterior surfaces. It is safely used on all kinds of plaster, concrete, gas concrete,
brick and previously painted walls or floors, filling minor cracks, holes and crevices and
obtaining an even and smooth surface.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,81 ± 0,02 g/ml
: % 77 ± 1, by weight
: Putty
: White
: Plastic container

Coverage

1 kg “Eurosilex Macun” will putty 0,8 - 1,3 m2, depending on porousity and smoothness of surface. Surface test is recommended
for more accurate estimation.

Dilution

Ready for use.

Application

Surface where exterior putty is to be applied must be strong, clean, dry and free of dust. If surface is new add %20 cement and mix
with water until application viscosity is reached. Depending on condition of surface, apply 2 or 3 layers with spatula or flexible steel
trowel. Apply sanding or rubbing with wet felt until surface is smooth. Putty must be used within one hour after mixing with cement.
On absorbent surfaces like gas concrete apply “Binder” after diluting with water in ratio 1 to 7 in volume .

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
25 kg – 4 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Larger cracks and holes must be levelled with cement mixtures prior to application.
“ Remainder can be stored for future use by covering top with water and tightly closing the lid.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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EUROSiLEX MACUN (061301)
AKRiLiK DIŞ CEPHE MACUNU

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, esnek yapıda dış cephe dolgu ve yüzey
düzeltme macunudur. Özellikle binaların dış cephelerinde, her türlü sıva, beton, gaz beton, tuğla,
eski boyalı yüzeyler ve benzeri zeminler üzerindeki küçük çatlak ve boşlukları doldurmada,
düzgün, pürüzsüz bir yüzey elde etmek için güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,81 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça %77 ± 1
: Macun
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey porozite ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg “Eurosilex Macun” ile 0,8-1,3 m2 yüzey macunlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek
için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Uygulama

Dış cephe macunu uygulanacak yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. İlk defa boyanacak yüzeyler için Eurosilex Macunu
ağırlıkça % 20 oranında çimento katılması ve su ile macun kıvamına gelinceye kadar karıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.
Karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilmiş macun spatula veya esnek çelik mala ile yüzeyin durumuna göre 2-3 kat uygulanır.
Yüzey düzgünlüğü zımpara ile veya macun kurumadan önce ıslak keçe ile perdahlanarak sağlanır. Dış cephe macunu çimento
ilavesinden sonra en geç 1 saat içinde tüketilmelidir. Gaz beton gibi emici yüzeyler üzerine yapılacak macun uygulamasından önce
“Binder” 1/7 oranında su ile inceltilerek uygulanır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) tam kuruma süresi 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj

25 kg – 4 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Büyük çapta yüzey farklılıkları ve derin çukurlar, uygun çimentolu malzemeler ile doldurulmalıdır.
“ Artan Eurosilex Dış Cephe Macunu’nun yüzeyini örtecek şekilde su ilavesi yapılarak ağzı sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde macun uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
Uygulama sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Spatula veya Çelik Mala
ile Uygulayınız

Dondan
Koruyunuz.
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SUSET (011108)

LIQUID PLASTIC INSULATION MATERIALS
Definition: Elastomeric acrylic copolymer binder based, matte and smooth insulating primer.
It is safely used for insulating wide surfaced flat or slanted roofs with multipoint extension
joints, garage or bungalow roofs, terrace and balcony insulation, roof gutters, basement
walls and concrete, gas concrete, cement panel, wood and metal surfaces where insulation
is needed.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Semi Matte, Opaque
: 1,37 ± 0,02 g/ml
: % 66 ± 1, by weight
: 130 - 135 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will cover 2.5 - 3.5 m2 for 2 coats on vertical surfaces
1 Liter will cover 1.4 - 2.0 m2 for 3 coats on horizontal surfaces
Minimum 3 coats should be used on horizontal surfaces. Coverage may differ depending on the absorbancy and smoothness of
the surface.

Dilution

It diluted 25% by volume in the first coat.

Application

Apply 2 coats on vertical, 3 coats on horizontal surfaces using brush, roller or spatula. Surface should be cleaned by removing all
oil, grease, loose and peeling paint before application. Prime with one coat of “Binder” after puttying with “Eurosilex Macun” where
necessary. “Suset” should be applied after stirring well, with a time gap of 10-12 hours between coats with strokes from different
directions, obtaining a dry film of minimum 1 mm. Final layer should be applied with vertical strokes. Dilute with water up to 25%
for first coat. Second coat should be applied after 10-12 hours, diluting with water up to 10% maximum. Apply 3rd coat without
diluting after 10-12 hours of drying time if the surface is horizontal.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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Dilute with
water

Clean the
surface

Stir

Apply with brush, roller or
paint sprayer

Avoid
frost

SUSET (011108)

SIVI PLASTİK İZOLASYON MALZEMESİ
Tanım: Elastomerik akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, mat ve düz görünümlü sıvı plastik
izolasyon malzemesidir. Geniş yüzeyli, çok birleşim noktalı düz ve eğimli çatılar, garaj ve
bungalow çatıları, teras ve balkonların su yalıtımında, çatı olukları, bodrum duvarları, su tecridi
gereken beton, gaz beton, çimento levha, ahşap, metal, eternit yüzeylerde izolasyon amaçlı
olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Yarı mat, Opak
: 1,37 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 66 ± 1
: 130 -135 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Dikey yüzeylerde 2 kat uygulama için 1 Litre ile ; 2,5-3,5 m2
Yatay yüzeylerde 3 kat uygulama için 1 Litre ile ; 1,4-2,0 m2
Yatay yüzeylerde en az 3 kat çapraz şekilde uygulama yapılmalıdır.Tüketim;yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

İnceltme

1. kat uygulamada hacimce % 25 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya spatula ile dikey yüzeylerde 2, yatay yüzeylerde 3 kat uygulanır. Uygulama yapılmadan önce yüzeyler her türlü
yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenmelidir.Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile düzeltildikten sonra “Binder” ile tek kat
astarlanmalıdır.”Suset” iyice karıştırıldıktan sonra en az 1 mm kuru film kalınlığı elde edilecek şekilde 10-12 saat ara ile çapraz katlar
şeklinde uygulanmalıdır.Çapraz şekilde yapılacak uygulamada sonkat mutlaka dikey yapılmalıdır.1.kat uygulamada hacmen %25
oranında su ile inceltilerek uygulanır, 10-12 saat sonra 2.kat uygulaması max.%10 inceltilerek yapılmalıdır.Yine 10-12 saat geçtikten
sonra yatay yüzeylerde inceltilmeden 3.kat uygulaması yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) kuruması 10-12 saat, dış etkenlere karşı tam dayanım için 7 gün.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayın.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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SONKAT (012101)

LUXURY SYNTHETIC GLOSS PAINT
Definition: Alkyd binder base, high quality, glossy final coat used safely on interior and exterior
surfaces of metal or wood; such us furniture, doors, steel constructions, marine vessels on
surfaces not in contact with sea water, reservoirs, tanks etc. It is easly applied using a brush,
avoiding brush traces and dripping.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Glossy, Opaque
: White: 1,18 ± 0,02 g/ml
: % 67 ± 1 by weight
: 95 ± 5 KU
: 42 °C
: See Color card
: Metal container

Coverage

1 Liter will paint 15-20 m2, depending on surface and application.

Dilution

Dilute with Synthetic Thinner up to 5-10% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface must be cleaned by removing grease, rust and loose and peeling paint. Use
putty “İshakol Boya Macunu” where necessary. Prime using “İshakol Astar”. After burning knots and washing wood resin using (cellulosic
thinner), wooden surfaces must be saturated with “Dekor “. Previously painted wooden surfaces must be puttied, sanded and primed
using “İshakol Astar” prior to application of final coat. Metal surfaces must be free from grease, rust and dirt, sanded where needed and
primed using “Europax” before application of final coat.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 3-5 hours, dust dry 6-8 hours, hard dry in 24 hours

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L - 0,25 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Priming is absolutely necessary on raw surfaces or surfaces needing repair.
“ To ensure adhesion of paint, glossy surfaces must be sanded dull and primed prior to application.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
bulletin
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SONKAT (012101)

LÜKS SENTETiK PARLAK BOYA
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış cephelerde, mobilya, kapı, pencere, demir, çelik
konstrüksiyonlarında, deniz taşıtlarının deniz suyu ile teması olmayan kısımlarında, depo,
tanker, ferforje gibi her türlü metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılan yüksek kaliteli,
parlak son kat boyadır. Kolay uygulanır. Fırça ve rulo izi bırakmaz, akma ve çatlama yapmaz ve
mükemmel örtücülüğe sahiptir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Parlak, Opak
: Beyaz: 1,18 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 67 ±1
: 95 ± 5 KU
: 42 °C
: Bkz. Renk kartelası
: Metal ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15-20 m2 yüzey boyanabilir.

İnceltme

Hacimce % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo, veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Eski boyalı yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler temizlenir. Gereken
yerler “İshakol Boya Macunu” ile düzeltilir. “İshakol Astar” ile astarlanır. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki budaklar yakılmalı, ağaç
reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Ham ahşap yüzeyler “Dekor” ile doyurulmalıdır. Eski boyalı ahşap yüzeyler macunlama ve
zımparalama sonrasında “İshakol Astar” ile astarlanarak Sonkat uygulamasına hazırlanmalıdır. Boyanacak metal yüzeyler yağ, pas ve
kirden arındırıldıktan ve zımparalandıktan sonra “Europax” ile astarlanarak Sonkat uygulaması için hazırlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 3-5 saat, toz tutmama kuruması 6-8 saat, sert kuruma 24 saat,
ikinci kat uygulama 10-12 saat.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L - 0,25 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni ve tamirat gerektiren yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
“ Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama veya astarlama işlemi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurunuz.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Uygulama
viskozitesine inceltiniz

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.
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ZARARLI

F
ALEVLENİR

TS 39’a uygundur.
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SONKAT MAT (012100)

LUXURY SYNTHETIC MATTE PAINT
Definition: Alkyd binder base, high quality, matte final coat used safely on interior and exterior
surfaces of metal or wood; such us furniture, doors, steel constructions, marine vessels on
surfaces not in contact with sea water, reservoirs, tanks etc. It is easly applied using a brush,
avoiding brush traces and dripping.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: White: 1,55 ± 0,02 g/ml
: % 79 ± 1, by weight
: 110 ± 5 KU
: 42 °C
: 2 colors (White, Black)
: Metal container

Coverage

1 Liter will paint 12-15 m2, depending on surface and application.

Dilution

Dilute with Synthetic Thinner up to 5-10% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface must be cleaned by removing grease, rust and loose and peeling paint. Use
putty “İshakol Boya Macunu” where necessary. Prime using “İshakol Astar”. After burning knots and washing wood resin using (cellulosic
thinner), wooden surfaces must be saturated with “Dekor “. Previously painted wooden surfaces must be fine sanded, puttied and
primed using “İshakol Astar”. Metal surfaces must be free from grease, rust and dirt, puttied, sanded and primed using “Europax” before
application of “İshakol Sonkat Mat”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, dust dry 4-5 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Priming is absolutely necessary on raw surfaces or surfaces needing repair.
“ To ensure adhesion of paint glossy surfaces must be sanded dull and primed prior to application.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
bulletin
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SONKAT MAT (012100)

LÜKS SENTETiK MAT BOYA
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, iç ve dış cephelerde, mobilya, kapı, pencere, demir, çelik
konstrüksiyonlarında, deniz taşıtlarının deniz suyu ile teması olmayan kısımlarda, depo, tanker,
ferforje gibi her türlü metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılan yüksek kaliteli, mat son kat
boyadır. Kolay uygulanır. Fırça ve rulo izi bırakmaz, akma ve çatlama yapmaz.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,55 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 79 ± 1
: 110 ± 5 KU
: 42 °C
: 2 Renk (Beyaz, Siyah)
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 12-15 m2 yüzey boyanabilir.

İnceltme

Hacimce % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilmelidir.

Uygulama

Fırça, rulo, veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Eski boyalı yüzeyler üzerindeki yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirlilikler temizlenir.
Gereken yerler “İshakol Boya Macunu” ile düzeltilir ve “İshakol Astar” ile astarlanır. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki budaklar
yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir- Ham ahşap yüzeyler “Dekor” ile doyurulmalıdır. Eski boyalı ahşap
yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Macunlama ve zımparalama yapılan yüzey “İshakol Astar” ile astarlanmalıdır.
Yeni boyanacak metal yüzeylerdeki yağ pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. “Europax” ile astarlanan metal yüzeyler
zımparalandıktan sonra “İshakol Sonkat Mat” ile boyanabilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, toz tutmama kuruması 4-5 saat, sert kuruma 24
saat.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni ve tamirat gerektiren yüzeylerde mutlaka astarlama işlemi yapılmalıdır.
“ Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama veya astarlama işlemi yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Uygulama
viskozitesine inceltiniz

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.
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TS 39’a uygundur.
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EUROPAX (062201)

ANTICORROSIVE PRIMER

Definition: It is alkyd binder base, rust preventing primer used safely on interior and exterior metal
surfaces of all sorts, railways, steel constructions, marine vessels, high-voltage cable posts etc.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Silky Matte, Opaque
: 1,40 ± 0,02 g/ml
: %76 ± 1, by weight
: 95 ± 5 KU
: 42 °C
: 3 Colors (Grey, Red, White)
: Metal Container

Coverage

1 Liter will prime 11-13 m2, depending on surface and application.

Dilution

Dilute with Synthetic Thinner up to 5-10% in volume.

Application

Apply with brush, roller or sprayer. In spite of its powerful covering capability, apply 2 coats on pre-prepared surface in order to ensure
active protection. Raw (unpainted) metal surfaces where Europax is to be applied must be sanded; and grease or dirt must be cleaned
using synthetic thinner.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 3-5 hours, dust dry 6-8 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Applicatin of Europax must be carried out without delay after the cleaning of surface. Delay of application will lead to faster corosion.
“ For effective protection of surface 2 coats of Europax must be applied before final coat “Sonkat or Sonkat Mat”.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
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EUROPAX (062201)
ANTiPAS ASTAR

Tanım: Alkid bağlayıcı esaslıdır. İçeride ve dışarıda her türlü metal yüzeylerde, demir yollarında,
çelik konstrüksiyon işlerinde, deniz vasıtalarında, yüksek gerilim elektrik direklerinde pas
önleyici astar olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: İpek mat, Opak
: 1,40 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça %76 ± 1
: 95 ± 5 KU
: 42 °C
: 3 Renk (Gri, Kırmızı, Beyaz)
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 litre ile tek katta 11-13 m2 yer astarlanır.

İnceltme

Hacimce % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulama için hazır hale getirilen yüzeylere 6-8 saat ara ile yüksek örtme gücüne rağmen,
aktif koruma için iki kat uygulanır. “Europax” uygulanacak ham metal yüzeyler (boyasız) zımparalandıktan sonra, yüzeydeki yağ ve
kirlilikler sentetik tiner ile iyice temizlenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 3-5 saat

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Temizlenen ve yağı alınan metal yüzeye “Europax” uygulaması hemen yapılmalıdır. Bekletilmesi durumunda daha
hızlı korozyona uğrar.
“ Metal yüzeylerde iyi bir koruma sağlamak için, tercihen 2 kat “Europax” uygulamasından sonra son kat boya “İshakol Sonkat veya
Mat” uygulaması yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Uygulama
viskozitesine inceltiniz

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.
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ASTAR (012200)

SYNTHETIC PRIMER
Definition: Alkyd binder based, high quality, matte and white primer with high covering capability.
It is used safely on interior and exterior wooden and metal surfaces, forming a surface for
increased adherence of final coat.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,57 ± 0,02 g/ml
: % 80 ± 1, by weight
: 110 ± 5 KU
: 42 °C
: White
: Metal container

Coverage

1 Liter will prime 11-13 m2, depending on surface and application.

Dilution

Dilute with Synthetic Thinner up to 5-10% in volume.

Application

Apply single coat using brush, roller or spray equipment. Surface must be cleaned by removing grease, rust and loose and peeling
paint. Previously painted wooden surfaces must be fine sanded. Use putty “İshakol Boya Macunu” where necessary. Unpainted wooden
surfaces should be prepared by burning knots and washing wood resin using cellulosic thinner. If wooden surface has not been previously
treated it must be impregnated with “Dekor”. Metal surfaces must be primed using “Europax” after cleaning the surface.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 2 hours, dust dry 4-6 hours, hard dry in 8-10 hours, ready for final coat
in 24 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Glossy surfaces must be sanded for better adhesion.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.
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ASTAR (012200)

SENTETiK ASTAR
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, yüksek örtme gücüne sahip, kaliteli, mat ve beyaz bir astardır.
Binaların iç ve dış kısımlarında her türlü ahşap ve metal yüzeylere uygulanacak son kat boyanın
zemine iyi yapışmasını sağlamak amacıyla güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,57 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 80 ± 1
: 110 ± 5 KU
: 42 °C
: Tek renk (Beyaz)
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 11-13 m2 yüzey astarlanabilir.

İnceltme

Hacmen % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama yüzeyi yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden temizlenir. Eski
boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Gereken yerler “İshakol Boya Macunu” ile düzeltilir. Yeni boyanacak
ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Eğer ham ahşap emprenyeli değilse, yüzeyler
“Dekor” ile doyurulmalıdır. Metal yüzeylerde ise temizleme işleminden sonra “Europax” kullanılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2 saat, toz tutmama kuruması 4-6 saat, sert kuruma Süresi
8-10 saat, son kat uygulama 24 saat.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımpara yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Uygulama
viskozitesine inceltiniz

Yüzeyi
Temizleyiniz.
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Fırça Rulo veya
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BOYA MACUNU (012300)
SYNTHETIC PUTTY

Definition: Alkyd binder based, synthetic, matte, white putty for levelling, fiiling and smoothing
all kinds of interior and exterior surfaces. It is safely used for smoothing wood, fiberboard, MDF,
metal surfaces and all kinds of surfaces where synthetic final coat is to be used.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,76 ± 0,02 g/ml
: % 83 ± 1, by weight
: Putty
: 42 °C
: White
: Metal container

Coverage

1 kg Ishakol Boya Macunu will putty 5 - 10 m2, depending on surface and application. Surface test is recommended for more accurate
estimation.

Dilution

Ready for use. Use Synthetic Thinner if necessary.

Application

Surface must be cleaned by removing grease, rust and loose and peeling paint. After burning knots and washing wood resin using
(cellulosic thinner), exterior wooden surfaces must be saturated with suitable preservative to protect from mold, fungi and woodworm
attack. Apply without diluting on clean and dry surface using spatula or trowel. Apply in thin layers where crevices are deep. Prepare the
surface for the final coat “Sonkat or Sonkat Mat” by priming with “Astar” approximately 20 hours after puttying is finished.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) sanding can be applied in 8-24 hours depending on the thickness of layers.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

3 kg - 0,8 kg - 0,4 kg

Precautions

“ Stir well in original container before use.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Apply multiple thin layers on larger cracks and holes.
“ Remaining product can be stored by placing a wet cloth to cover the top and tightly closing the container lid.
“ Sanding must be done after the putty is totally dry (approximately 20 hours).
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.
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BOYA MACUNU (012300)
SENTETiK MACUN

Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, her türlü iç ve dış yüzeylerde seviye farkı yaratan çukurların
doldurulması için kullanılan, mat ve beyaz görünümlü, sentetik bir macundur. Dâhili ve harici her
türlü ahşap, sunta, MDF, metal yüzeylerde, sentetik boya uygulaması yapılacak her çeşit yüzey
düzeltmelerinde güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,76 ± 0,02
: Ağırlıkça % 83 ± 1
: Macun
: 42 °C
: Tek renk (Beyaz)
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 kg “İshakol Boya Macun” u ile 5 - 10 m2 yer macunlanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır. İnceltmek gerektiği taktirde Sentetik Tiner kullanılabilir.

Uygulama

Uygulanacak yüzey her türlü yağ, kir, toz, kabarmış ve gevşek tabakalardan temizlenmelidir. Budak yakma ve reçine temizliğinden
(Selülozik Tiner) sonra dış cephelerde kullanılan masif ahşaplar mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı koruma sağlamak için uygun koruyucu
ile doyurulmalıdır. Kuru ve temiz yüzeylerde uygun spatula veya mala ile inceltmeden uygulanır. Derin çukurlarda ince katlar halinde
uygulanması tavsiye edilir. “İshakol Boya Macunu” uygulanmış yüzeylere yaklaşık 20 saat sonra “Astar” uygulaması yapılarak “Sonkat
veya Sonkat Mat” uygulamasına geçilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) kat kalınlığına bağlı olarak 8 - 24 saat sonra zımparalama yapılabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

3 kg - 0,8 kg - 0,4 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Derin çukurlarda ince katlar halinde uygulama yapılması tavsiye edilir.
“ Uygulamadan sonra artan “İshakol Boya Macunu” nun üzeri ıslak bir bezle örtüldükten sonra kutu kapatılarak muhafaza edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Uygulama
viskozitesine inceltiniz

Yüzeyi
Temizleyiniz.
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Fırça veya Rulo ile
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SiLiZOL (012600)

WATER INSULATION PRODUCT
Definition: Clear and matte silicone based impregnating solution, providing a breathable
barrier while resisting to moisture intrusion. Provides excellent resistance to water when
applied to absorbent surfaces, without forming a film layer on the surface and without
affecting the appearance of the surface. Protects against formation of algae and moss by
keeping the surface dry and enabling resistance to dirt. It can also be used prior to priming in
order to keep dissolved salts away from the surface. It must be left to dry for 48 hours before
any paint application. It is particularly used forleaking roof problems.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Transparent (does not form a film)
: 0,78 ± 0,02 g/ml
: % 3,5 ± 0,5, by weight
: Fluid
: 40 °C
: Clear
: Metal container

Coverage

Depending on absorbency and smoothness of surface 1 Liter will impregnate 1-3 m2 on absorbent and unsmooth surfaces, 5-8
m2 on normal surfaces. Surface test is recommended for more accurate estimation.

Dilution

Ready for use.

Application

Remove all dust, grease, old paint and dirt from surface; peel and patch cracks and crevices with sealers and allow to dry. 4 m2 of
the surfaces must be treated at a time. Apply multiple coats until saturation is reached. applying additional coats while surface is
still wet. Apply minimum 2 coats on vertical surfaces, minimum 3 coats on horizontal surfaces using bursh or roller.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) 2-4 hours. 48 hours for hard dry and resistance to external factors.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 3,75 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container.
“ Do not apply on wet or frozen surfaces.
“ Can be applied at very low temperatures if surface is totally dry.
“ Make sure the surface is protected from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour.
S 24/25 - Avoid contact with skin and eyes.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.
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SiLiZOL (012600)

SU iZOLASYON MALZEMESi
Tanım: Suyu geçirmeyen fakat su buharı geçirgenliği (teneffüs kabiliyeti) yüksek, solvent bazlı,
silikon esaslı, şeffaf ve mat görünümlü emprenye malzemesidir. Emici dış yüzeylerde film tabakası
oluşturmadan mükemmel su iticilik sağlar. Şeffaf olduğu için yüzey görünümünü değiştirmez.
Yüzeylerin sürekli kuru kalmasını sağlayarak yosun, mantar üremesine ve yüzeylerin kirlenmesine
izin vermez. Yüzeylerde oluşabilecek tuz kusmalarını önlemek amacıyla, boya astarı öncesinde
de uygulanabilir. 48 saat sonra üstü boyanabilir. Özellikle dam ve teras sorunlarının çözümünde
güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Renksiz (Film yapmaz)
: 0,78 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 3,5 ± 0,5
: Akışkan sıvı
: 40 °C
: Tek renk (Şeffaf)
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 Litre ile emici ve yıpranmış yüzeylerde 1-3 m2, normal yüzeylerde 5-8 m2 yer emprenyelenir.
Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazır.

Uygulama

Yüzey her türlü toz, yağ eski boya kalıntısı vs. kirlerden temizlenmeli ve yüzeydeki çatlaklar tamir harçları ile tamir edilmelidir. Yüzey 4 m2’ lik
alanlara bölünür. Her bölüme birinci kat uygulama yapıldıktan sonra kuruması beklenmeden yüzey doygunluğu gerçekleşene kadar, düşey
yüzeylerde en az 2 kat, yatay yüzeylerde en az 3 kat uygulamak gerekir. Uygulama fırça veya rulo ile gerçekleşir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat. Dış etkilere karşı tam kuruma ve koruma için 48 saat
beklenmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 3,75 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
“ Kuru yüzeylerde çok düşük sıcaklıklarda da uygulanabilir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınaraj gerekli önlemler alıınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz - sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 Göz ve deri temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurunuz.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Spatula veya Çelik Mala
ile Uygulayınız

Kapağı
Kapatınız.
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Sentetik Boyalar ve Astarları Teknik Ürün Bilgileri
Synthetic Paints and Primers Technical Data Sheets

PREKAST YÜZEY ASTARI (012204)
SYNTHETIC PRIMER

Definition: Special synthetic recine based, matte, white solvent based primer. It is safely
used on interior or exterior surfaces, primarily on precast cement surfaces as well as brick,
concrete, gas concrete, puttied surfaces, fiberglass added surfaces and new plaster prior to
final coat, enabling increased adherence.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,44 ± 0,02 g/ml
: % 73 ± 1, by weight
: 90 ± 5 KU
: 42 °C
: White
: Metal container

Coverage

1 Liter will prime 8-10 m2, depending on surface and application.

Dilution

Ready for use. Dilute with Synthetic Thinner up to max. 5-10% in volume if necessary.

Application

Apply single coat using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint and should be dry, clean and strong. Where necessary, surface should be smoothed with cement based materal or “Eurosilex
Macun” use and primed after surface is dry.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 2 hours, dust dry 4-6 hours, hard dry in 8-10 hours, ready for
final coat in 24 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Glossy surfaces must be sanded for better adhesion.
“ The Product is not applied directly on EPS

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
bulletin
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PREKAST YÜZEY ASTARI (012204)
SENTETiK ASTAR

Tanım: Özel sentetik reçine esaslı, solvent bazlı, mat ve beyaz bir astardır.Binaların iç ve dış
kısımlarında özellikle prekast beton yüzeyler başta olmak üzere; tuğla, brüt beton, betopan, macunlu
yüzeyler, cam elyaf katkılı yüzeyler ve ham sıvalı yüzeylere son kat boyanın zeminine iyi yapışmasını
sağlamak için güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,44 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 73 ± 1
: 90 ± 5 KU
: 42 °C
: Tek renk (Beyaz)
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye ve uygulamaya bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 8-10 m2 yüzey astarlanabilir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır. İnceltmek istenirse hacmen % 5-10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilebilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama yüzeyi yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden temizlenir. Yüzey kuru,
temiz ve kendini taşıyacak durumda olmalıdır. Gereken yerler “ Çimento esaslı malzemelerle veya “Eurosilex Macun”” ile düzeltildikten ve
kuruduktan sonra tekrar astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) Astar uygulamasından 24 saat sonra son kat uygulamalarına geçilebilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Camımsı yüzeye boyanın tutunabilmesi için mutlaka zımparalama yapılmalıdır.
“ Ürün direkt EPS üzerine uygulanmaz.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Uygulama
viskozitesine inceltiniz

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.
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Ahşap Boyaları ve Vernikleri Teknik Ürün Bilgileri
Wood Paints and Varnishes Technical Data Sheets

DEKOR (012400)

MATTE TRANSPARENT WOOD PAINT
Definition: Alkyd binder base semi-matte synthetic wood paint with transparent pigments
providing high penetration. Lengthens lifetime of wooden surfaces applied. It is easy to
apply, dries fast and allows surface to breath. It is safely used on exterior and interior, old
and new woodwork and furniture for decorative purposes. Does not have antimicrobial and
impregnating properties.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Matte, Transparent
: 0,83 ± 0,02 g/ml
: % 21 ± 1, by weight
: Fluid
: 40 °C
: See Color card
: Metal container

Coverage

1 Liter will treat 14-20 m2 single coat, depending on absorbency of surface.

Dilution

Ready for use.

Application

Apply fine sanding on previously varnished surfaces. Unpainted wooden surfaces should be prepared by burning knots and washing
wood resin using cellulosic thinner. If exterior wooden surface has not been previously treated it must be impregnated by using a
suitable product for protection from mold, fungi and woodworm attack. Apply 1-2 coats of “Dekor” without diluting, using brush,
roller, sponge or cloth. After application of each coat, excessives which might be seen on the surface must be wiped off using a
cloth or sponge.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 2-4 hours, dust dry 6-8 hours, hard dry in 24 hours. Additional
coat can be applied after 10-12 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
bulletin
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DEKOR (012400)

MAT TRANSPARAN AHŞAP BOYASI
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf pigmentler içeren, yüksek penatrasyon gücüne sahip, sentetik
mat transparan ahşap boyasıdır. Uygulandığı ahşap yüzeylerin ömrünü uzatır. Nefes alma, hızlı
kuruma ve kolay uygulanabilme yeteneğine sahiptir. Dahili ve harici eski ve yeni her türlü ahşap ve
mobilya işlerinde dekoratif olarak güvenle kullanılır. Antimikrobiyel ve emprenye özelliği yoktur.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktas				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Transparan
: 0,83 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 21 ± 1
: Akışkan
: 40 °C
: Bkz. Renk kartelası
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Ahşap emiciliğine bağlı olarak 1 litre ile tek katta 14-20 m2 yüzey kaplanabilir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Uygulama

Eski boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri
selülozik tiner ile temizlenmelidir. Ham ahşaplar emprenyeli değilse küf, mantar ve kurtlara karşı uygun ürün ile emprenyelenmelidir.
“Dekor” fırça, rulo, sünger veya bez kullanılarak inceltilmeden 1-2 kat uygulanmalıdır. Her kat uygulamasından 30 dakika sonra emilmeyen
fazlalıklar tüysüz bir bez veya sünger ile silinmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat, toz tutmama 6-8 saat ve sert kuruma 24 saattir. ikinci
kat 10-12 saat sonra uygulanabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Kullanıma
hazırdır.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.
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Ahşap Boyaları ve Vernikleri Teknik Ürün Bilgileri
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DEKOVER (012402)

SILK-GLOSS VARNISH
Definition: Alkyd binder base, synthetic, transparent protective and decorative final coat
wood varnish supplying a satin finish. Provides water resistance by forming a film on the
surface. Easily penetrates into wooden surface and provides protection from UV light.
Priming before application and varnishing after application will not be needed. Provides
resistance against all kinds of pests and blue fungus. It is safely used on exterior and interior,
old and new woodwork and furniture for protective and decorative purposes. Does not have
antimicrobial and impregnating properties.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Silky Glossy, Transparent
: 0,91 ± 0,02 g/ml
: % 45 ± 1, by weight
: 55 ± 5 KU
: 42 °C
: See Color card
: Metal container

Coverage

1 Liter will varnish 14-20 m2 single coat, depending on absorbency of surface.

Dilution

Ready for use.

Application

Previously painted wooden surfaces must be sanded. Unpainted wooden surfaces should be prepared by burning knots and
washing wood resin using cellulosic thinner. If exterior wooden surface has not been previously treated it must be impregnated
by using a suitable product for protection from mold fungi and woodworm attack. Apply one coat of clear “Dekor” for surface
saturation. Apply 1-2 coats of “Dekover” of your color choice using brush, roller or spray equipment. “Dekover” will give a satin
finish, eliminating the need to use varnish.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 2-4 hours, dust dry 6-8 hours, hard dry in 24 hours. Additional
coat can be applied after 10-12 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
bulletin
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DEKOVER (012402)

İPEK PARLAK VERNİK
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik, şeffaf, dekoratif, ipeksi parlaklığında sonkat ahşap verniğidir.
Yüzeyde film tabakası oluşturarak suyun ahşaba ulaşmasını önler. Ahşaba penatrasyonu kolay olup
ahşabı güneş ışınlarına karşı korur. Uygulama öncesi astar ve uygulama sonrası vernik gerektirmez.
Dahili ve harici eski ve yeni her türlü ahşap ve mobilya işlerinde dekoratif ve fiziksel koruyucu olarak
güvenle kullanılır. Antimikrobiyel ve emprenye özelliği yoktur.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: İpek Parlak, Transparan
: 0,91 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 45 ± 1
: 55 ± 5 KU
: 42 °C
: Bkz. Renk kartelası
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Ahşap emiciliğine bağlı olarak 1 litre ile tek katta 14-20 m2 yüzey verniklenebilir.

İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Uygulama

Eski boyalı ahşap yüzeyler önce ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri
selülozik tiner ile temizlenmelidir. Dış cephede kullanılacak masif ahşaplar emprenyeli değilse küf, mantar ve kurtlara karşı uygun ürün
ile emprenyelenmelidir. Tercihen 1 kat renksiz “Dekor” ile doyurulduktan sonra istenilen renk “Dekover” fırça rulo veya püskürtme ile
inceltilmeden 1-2 kat şeklinde uygulanır. “Dekover” ahşaba verniklenmiş görünüm verir, ayrıca vernik kullanımına gerek yoktur.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat, toz tutmama 6-8 saat ve sert kuruma 24 saattir. ikinci
kat 10-12 saat sonra uygulanabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Kullanıma
hazırdır.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.
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CAM CiLA (012403)

SINGLE COMPONENT PARQUET VARNISH
Definition: Urethane alkyd binder base final coat parquet varnish with clear and glossy
appearance providing excellent abrasion resistance, and resistance to weather conditions.
It is safely used for protective purposes on heavy wear surface like staircases, parquet and
other wood floorings, as well as for decorative purposes on furniture such as tables and
wooden chairs.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Glossy, Transparent
: 0,90 ± 0,02 g/ml
: % 50 ± 1, by weight
: 55 ± 5 KU
: 42 °C
: Transparent
: Metal container

Coverage

1 Liter will varnish 14-20 m2 single coat, depending on condition of surface.

Dilution

Do not dilute when applying with brush or roller. Dilute with Synthetic Thinner up to 10% in volume if spray device is to be used for
application.

Application

Clean surface free from all kinds of dirt and soil. Sand previously varnished surfaces until the old paint is totally removed. Fill the
cracks and gaps with sawdust and varnish mixture or “ishakol Boya Macunu”. Sand smooth the after the putty is dry. Apply 2-3
coats of on the prepared area, using brush, roller or spray equipment, waiting for 10-12 hours between coats. Fine sanding is
recommended for improved adhesion between coats and for a smoother surface. “Cam Cila” will acquire full physical and chemical
resistance in 4 days after the application.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 2-4 hours, dust dry 6-8 hours, hard dry in 24 hours. Additional
coat can be applied after 10-12 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ For optimal results, apply the amount needed in thin layers, waiting for the required drying time (10-12 hours) between coats and
fine sanding.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
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CAM CiLA (012403)

TEK BiLEŞENLi PARKE VERNiĞi
Tanım: Üretan alkid bağlayıcı esaslı, mükemmel aşınma direnci gösteren, atmosfer koşullarına
dayanıklı, şeffaf ve parlak görünümlü son kat parke verniğidir. Merdiven, parke ve ahşap döşemeler
gibi yüksek mekanik aşınmaya maruz kalan alanlarda koruyucu olarak kullanıldığı gibi masa, ahşap
koltuk ve mobilyalarda dekoratif amaçla kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Parlak, Şeffaf
: 0,90 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 50 ± 1
: 55 ± 5 KU
: 42 °C
: Şaffaf
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye bağlı olarak 1 litre ile tek katta 14-20 m2 yüzey verniklenebilir.

İnceltme

Fırça ve rulo uygulamalarında inceltilmez. Püskürtme uygulamalarında hacimce %10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilerek uygulanır.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzey her türlü kirlilikten arındırılmalıdır. Eski vernikli yüzeyler eski tabaka kalkıncaya kadar sistre yapılmalıdır. Parke
yüzeylerdeki bozukluklar, çatlaklar ve aralıklar gereğinde talaş-vernik karışımı ile veya özel Ahşap Macunu ile doldurulmalıdır. Macun
kuruduktan sonra fazlalıklar zımpara ile temizlenmelidir. Uygulamaya hazır hale gelen yüzeylere katlar arasında 10-12 saat ara ile 2-3 kat
olarak inceltilmeden fırça, rulo veya püskürtme ile tatbik edilir. Katlar arasında yapışmayı arttırmak ve düzgün bir yüzey elde edebilmek
için ince bir zımpara uygulaması tavsiye edilir. “Cam Cila” uygulandıktan minimum 4 gün sonra fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat, toz tutmama 6-8 saat sert kuruma 24 saattir. ikinci kat
uygulama 10 -12 saat sonra yapılabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Sertleşmenin istenilen seviyede gerçekleşmesi için yüzeye gereken miktarda ince tabakalar halinde ve katlar arasında gerekli kuruma
süresi (10-12 saat) beklendikten sonra ince zımpara yapılarak sürülmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Kullanıma
hazırdır.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.

Xn
ZARARLI

F
ALEVLENİR

TS 8693’e uygundur.
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YAT VERNiK (012401)

LUXURY GLOSS VARNISH
Definition: Alkyd resin binder based yacht varnish forming a perfect glossy, clear finish and
protecting against sea water, exterior weathering and UV light. It is safely used for protective
and decorative purposes on all interior and exterior wooden surfaces and above water wooden parts of sea vessels.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Flashing Point				
Color					
Package					

: Glossy, Transparent
: 0,90 ± 0,02 g/ml
: % 51± 1, by weight
: 55 ± 5 KU
: 42 °C
: Transparent
: Metal container

Coverage

1 Liter will varnish 14-20 m2 single coat, depending on condition of surface.

Dilution

Do not dilute when applying with brush or roller. Dilute with Synthetic Thinner up to 10% in volume if spray device is to be used for
application.

Application

Previously painted wooden surfaces must be sanded. Unpainted wooden surfaces should be prepared by burning knots and
washing wood resin using cellulosic thinner. If exterior wooden surface has not been previously treated it must be impregnated for
protection from mold, fungi and woodworm attack. Apply one coat of clear “Dekor” for surface saturation. Apply 2-3 coats of “Yat
Vernik” using brush, roller or spray equipment, waiting for 10-12 hours between coats. Fine sanding is recommended for improved
adhesion between coats and for a smoother surface. “Yat Vernik” will acquire full physical and chemical resistance in 4 days after
the application.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 2-4 hours, dust dry 6-8 hours, hard dry in 24 hours. Additional
coat can be applied after 10-12 hours.

Storage

Should be stored for 5 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ For optimal hardening, apply the amount needed in thin layers, with 10-12 hours wait between applications and applying fine
sanding for improved adhesion.

Risk Warnings

R 10 - Flammable.
R 20/21/22 - Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 3/7/9 - Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place.
S 13 - Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.
S 16 - Keep away from sources of ignition - No smoking.
S 23 - Do not breathe vapour/spray.
S 24/25 - Avoid contact with eyes or skin.
S 26 - In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.
S 51 - Use only in well-ventilated areas.
S 56 - Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

See technical
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YAT VERNiK

(012401)

LÜKS PARLAK VERNiK
Tanım: Alkid bağlayıcı esaslı, deniz suyuna, atmosfer koşullarına ve güneş ışınlarına dayanıklı, şeffaf
ve parlak görünümlü mükemmel yüzey oluşturan bir verniktir. Binaların içinde ve dışında bulunan
tüm ahşap yüzeylerde, deniz taşıtlarının su üstünde kalan ahşap kısımlarında dekoratif ve koruyucu
olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Parlama Noktası				
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Parlak, Şeffaf
: 0,90 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 51 ± 1
: 55 ± 5 KU
: 42 °C
: Şeffaf
: Metal Ambalaj

Sarfiyat

Yüzeye bağlı olarak 1 litre ile tek katta 14-20 m2 yüzey verniklenebilir.

İnceltme

Fırça ve rulo uygulamalarında inceltilmez. Püskürtme uygulamalarında hacimce %10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilerek uygulanır.

Uygulama

Eski boyalı ahşap yüzeyler önce zımparalanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap üzerindeki budaklar yakılmalı, ağaç reçineleri selülozik tiner ile
temizlenmelidir. Dış cephede kullanılacak masif ahşaplar emprenyeli değilse küf, mantar ve kurtlara karşı emprenyelenmelidir. Tercihen 1
kat renksiz “Dekor” ile doyurulur. “Yat Vernik” 10-12 saat ara ile 2-3 kat şeklinde fırça rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında
yapışmayı arttırmak ve düzgün bir yüzey elde edebilmek için ince bir zımpara uygulaması önerilir. “Yat Vernik” uygulandıktan 4 gün sonra
fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 2-4 saat, toz tutmama 6-8 saat sert kuruma 24 saattir. İkinci kat
uygulama 10 -12 saat sonra yapılabilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 5 yıl saklanabilir.

Ambalaj

15 L - 2,5 L - 0,75 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanımdan önce ambalajında, uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve + 30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Sertleşmenin istenilen seviyede gerçekleşmesi için yüzeye gereken miktarda ince tabakalar halinde ve katlar arasında gerekli kuruma
süresi (10-12 saat) beklendikten sonra ince zımpara yapılarak uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 10 - Alevlenebilir.
R 20/21/22 - Solunduğunda, deri ile temasında, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 3/7/9 - Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
S 13 - Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S 16 - Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz-sigara içilmez.
S 23 - Buharını teneffüs etmeyiniz.
S 24/25 - Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
S 26 - Göz ile temasında su ile iyice yıkayın ve doktora başvurun.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.
S 51 - Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S 56 - Çevreye/Kanalizasyona atmayınız.

Teknik Bültene
Bakınız.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Kullanıma
hazırdır.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Kapağı
Kapatınız.
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OTTOMAN SİLİKONLU PLASTİK (041100)
SILICONATED MATTE PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, silikonated, plastic matte interior paint.
It is safely used for protective or decorative purposes on plaster, concrete, gas concrete,
plaster panel or previously painted surfaces inside buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,54 ± 0,02 g/ml
: % 59 ± 1, by weight
: 125 - 130 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 12-16 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 20-25% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Ottoman Konsantre Astar” prior to priming with
“Ottoman Örtücü Astar”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
20 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin

102

Dilute with
water

Clean the
surface

Stir

Apply with brush, roller or
paint sprayer

Avoid
frost

Conforms with
TS 5808 standards.

OTTOMAN SİLİKONLU PLASTİK (041100)
SİLİKONLU MAT BOYA

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, plastik mat iç cephe boyasıdır. Binaların
iç cephelerinde sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve
koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,54 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 59 ± 1
: 125 - 130 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 12-16 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 20-25 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey
oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici
yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” uygulandıktan sonra “Ottoman Örtücü Astar” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
20 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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OTTOMAN PLASTİK (041101)
MATTE PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, matte, plastic interior paint. It is safely
used for protective or decorative purposes on plaster, concrete, gas concrete, plaster panel
or previously painted surfaces inside buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,72 ± 0,02 g/ml
: % 69 ± 1, by weight
: 125 - 130 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 10-14 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 20-25% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Satin plaster or interior putty should be used where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better
adhesion. Prime with “Arakat” if surface is previously painted with solvent based paint, water-based semi-gloss, satin paint or is
newly finished. If surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent use “Ottoman Konsantre Astar” prior to priming with
“Ottoman Örtücü Astar”.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
20 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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OTTOMAN PLASTİK (041101)
MAT BOYA

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mat iç cephe boyasıdır. Binaların iç cephelerinde
sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan ve eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak
güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,72 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 69 ± 1
: 125 - 130 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 Litre boya ile tek katta 10-14 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyat için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 20-25 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile 2 kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan temizlenir.
Gerekli yerler saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey
oluşturmalıdır. Solvent esaslı, ipek mat/yarı mat boyalı veya ham sıvalı yüzeyler “Arakat” ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici
yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astarı” uygulandıktan sonra “Ottoman Örtücü Astar” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
20 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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OTTOMAN TAVAN (041103)
CEILING PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, mica added, full matte ceiling paint. It
is safely used for decorative purposes on interior ceilings. It has perfect covering capability,
very good adhesion and allows the wall surface to breathe.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Full matte, Opaque
: 1,80 ± 0,02 g/ml
: % 72 ± 1, by weight
: 120 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 kg will paint 7-9 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 15-20% in weight.

Application

Apply two coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be cleaned by removing all oil, grease, loose and peeling
paint before application. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. If surface is new, prime with “Ottoman Örtücü Astar”.
Priming with “Ottoman Konsantre Astar” is recommended if surface is satin plaster, puttied, dusty, weak or absorbent.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry in 1-2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
20 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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Conforms with
TS 5808 standards.

OTTOMAN TAVAN (041103)
TAVAN BOYASI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, mika katkılı, tam mat tavan boyasıdır. Binaların
iç cephelerinde tavan yüzeylerde koruyucu ve dekorasyon amaçlı güvenle kullanılır. Mükemmel
örtücülük, aderans ve yüksek nefes alma gücüne sahiptir.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk					
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Tam mat, Opak
: 1,80 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 72 ± 1
: 120 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak tek katta 1 kg ile 7–9 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama
yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 15-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat uygulanır. Boya uygulamasından önce yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış dokudan
temizlenmelidir. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Ham sıvalı yüzeyler “Ottoman Örtücü
Astar” ile; saten alçılı, macunlu, tozumalı, zayıf ve emici yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” ile astarlanmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1–2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
20 kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanılmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Ham sıvalı yüzeylerin kuruması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 5808’e uygundur.
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OTTOMAN ÖRTÜCÜ ASTAR (041203)
WHITE INTERIOR PRIMER

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, pigmented ,white interior primer with
high adherence capability. It is safely used as a primer on all kinds of mineral surfaces such
as new plaster, concrete, gas concrete and brick prior to application of final coat. It forms a
strong bridge between the surface and the final coat, reducing final coat consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,32 ± 0,02 g/ml
: % 44 ± 1, by weight
: 115 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will prime 10-12 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at 10-20% in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free from dust. Glossy surfaces
must be sanded for better adhesion. If surface is satin plaster, weak, absorbent or dusty use of “Ottoman Konsantre Astar” is
recommended prior to priming with “Ottoman Örtücü Astar”. Apply finalcoat after waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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OTTOMAN ÖRTÜCÜ ASTAR (041203)
BEYAZ İÇ CEPHE ASTARI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek beyaz iç
cephe astarıdır. Tüm iç cephe boya uygulamalarında ham sıva, beton, brüt beton, gaz beton,
tuğla ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Yüzey
ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını
azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,32 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 44 ± 1
: 115 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10 - 12 m2 yer astarlanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Saten alçılı, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ilk önce “Ottoman Konsantre Astar”,
sonrasında ise “Ottoman Örtücü Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8 saat sonra yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için 4 hafta beklenmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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OTTOMAN KONSANTRE ASTAR (041202 )
1/7 CONCENTRATED PRIMER

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, unfilled, transparent, siliconated,
concentrated interior and exterior primer.It is used for priming weak, dusty and absorbent
interior or exterior surfaces such as plaster and satin plaster.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Transparent
: 1,00 ± 0,02 g/ml
: % 31 ± 1, by weight
: 95 ± 5 KU
: Transparent
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 50-60 m2 single coat, depending on smoothness of surface. Surface test is recommended for more accurate
estimation.

Dilution

Dilute with water in ratio 1 to 7 volume.

Application

Apply single coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free from dust.Surfaces should
be using satin plaster orinterior putty.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 8-10 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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OTTOMAN KONSANTRE ASTAR (041202 )
1/7 KONSANTRE ASTAR

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, dolgusuz, şeffaf, silikonlu, konsantre iç ve
dış cephe astarıdır. Saten alçı, alçıpan gibi emici ve tozumalı zayıf yüzeylerin astarlanmasında
kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Şeffaf
: 1,00 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 31 ± 1
: 95 ± 5 KU
: Tek renk (Renksiz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 50 – 60 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce 7 kat su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak, fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Uygulama öncesinde yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Yüzeyler
saten alçı veya iç cephe duvar macunu ile düzeltilir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 8-10 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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OTTOMAN SAF AKRİLİK
MAT DIŞ CEPHE BOYASI (041107)

PURE ACRYLIC MATTE EXTERIOR PAINT
Definition: Produced with high UV resistant pigments,pure acrylic emulsion binder based,
high quality , matte, exterior final coat perfect adherence and covering capability.It is safely
used for protective or decorative purposes on exterior mineral surfaces such as plaster,
concrete, gas concrete, brick or previously painted exterior surfaces of buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: White: 1,55 ± 0,02 g/ml
: % 66 ± 1, by weight
: 125 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 10 -13 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-20% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free of dust. “Eurosilex Macun”
should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. Prime using “Ottoman Akrilik Dış
Cephe Astarı” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Ottoman Konsantre Astar” is recommended
prior to priming with “Ottoman Akrilik Dış Cephe Astarı”.Apply two coats after allowing minimum of 24 hours for primer to dry. Wait
minimum 6 hours (under normal conditions) before applying the additional coat.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry 1–2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions
“
“
“
“
“
“
“

Stir paint thoroughly in orginal container until desired consistency is reached.
Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
Do not apply under strong wind or hot sun.
Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
Exterior paint or pigments should not be used for colouring.
Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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OTTOMAN SAF AKRİLİK
MAT DIŞ CEPHE BOYASI (041107)

SAF AKRİLİK MAT DIŞ CEPHE BOYASI
Tanım: Saf akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş
mükemmel aderans, örtme gücü ve dayanıma sahip, yüksek kaliteli, son kat mat dış cephe
boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve
tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,55 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 66 ± 1
: 125 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10–13 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10–20 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun”
ile macunlanır. Parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler “Ottoman
Akrilik Dış Cephe Astarı” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” uygulandıktan sonra
“Ottoman Akrilik Dış Cephe Astarı” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır. Katlar
arası (uygun hava koşullarında) minimum 6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda (% 50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar
“
“
“
“
“
“
“

Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
Çok şiddetli rüzgar veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
Harici boya veya pigmentler ile renklendirilmemelidir.
Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI (041105)
SILICONATED EXTERIOR PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, quality, siliconated, matte exterior
final coat produced with increased UV resistant pigments. It is safely used for protective or
decorative purposes on exterior mineral surfaces such as plaster, concrete, gas concrete,
brick or previously painted surfaces.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: White: 1,60 ± 0,02 g/ml
: % 67 ± 1, by weight
: 125 ± 5 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 Liter will paint 8 - 11 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for more
accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-15% in volume.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free of dust. “Eurosilex Macun” should
be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. Prime using “Ottoman Silikonlu Dış
Cephe Astarı” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Ottoman Konsantre Astar” is recommended
prior to priming with “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarı”. Apply two coats after allowing minimum of 24 hours for primer to dry.
Wait minimum 6 hours (under normal conditions) before applying the additional coat.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry 1–2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI (041105)
SiLiKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, kaliteli ve UV dayanımı yüksek hammaddeler
ile üretilmiş, silikonlu, son kat mat dış cephe boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton,
brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde koruyucu ve dekorasyon
amaçlı güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,60 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 67 ± 1
: 125 ± 5 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 8-11 m2 yer boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun”
ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler
“Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarı” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” uygulandıktan
sonra “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarı” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır.
Katlar arası (uygun hava koşullarında) minimum 6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları
S2
S 25
S 29
S 46

- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Göz ile temasından kaçınınız.
- Kanalizasyona boşaltmayınız.
- Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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OTTOMAN AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI (041106)
ACRYLIC EXTERIOR PAINT

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, quality, matte exterior final coat
produced with increased UV resistant pigments. It is safely used for protective or decorative
purposes on exterior mineral surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick or
previously painted surfaces.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: White: 1,61 ± 0,02 g/ml
: 67% ± 1, by weight
: 120 ± 5 KU
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 liter will paint 9 -12 m2 (with 1 kg 6-8m2 ) single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is
recommended for more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water up to 10-15% in weight.

Application

Apply 2 coats using brush, roller or spray equipment. Surface should be strong, clean, dry and free of dust. “Eurosilex Macun”
should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion. Prime using “Ottoman Akrilik Dış
Cephe Astar” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Ottoman Konsantre Astar”is recommended
prior to priming with “Ottoman Akrilik Dış Cephe Astar”. Apply two coats after allowing minimum of 24 hours for primer to dry. Wait
minimum 6 hours (under normal conditions) before applying the additional coat.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) touch dry 1–2 hours, hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin

116

Dilute with
water

Clean the
surface

Stir

Apply with brush, roller or
paint sprayer

Avoid
frost

Conforms with
TS 7847 standards.

OTTOMAN AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI (041106)
AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, kaliteli ve UV dayanımı yüksek hammaddeler
ile üretilmiş, son kat mat dış cephe boyasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton,
gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle
kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: Beyaz: 1,61 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 67 ± 1
: 120 ± 5 KU
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 9–12 m2 (1kg ile 6-8 m2) alan boyanır. Kesin sarfiyatı belirlemek
için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Ağırlıkça % 10-15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

İki kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun”
ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturulmalıdır. Uygulama öncesinde ham yüzeyler
“Ottoman Akrilik Dış Cephe Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” uygulandıktan
sonra “Ottoman Akrilik Dış Cephe Astar” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 24 saat sonra 2 kat olarak yapılmalıdır.
Katlar arası (uygun hava koşullarında) minimum 6 saat beklenmelidir.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5C ve +30C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları
S2
S 25
S 29
S 46

- Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
- Göz ile temasından kaçınınız.
- Kanalizasyona boşaltmayın.
- Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMASI (041901)
SILICONATED EXTERIOR COATING

Definition: High quality, acrylic copolymer emulsıon binder based, siliconated, matte, fine
grain exterior coating with increased UV resistance achieved through use of pigments of the
latest technology. It is safely used for protective or decorative purposes on exterior mineral
surfaces such as plaster, concrete, gas concrete, brick or previously painted surfaces of
buildings.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Texture, Opaque
: 1,90 ± 0,02 g/ml
: 80% ± 1, by weight
: 3500 - 7000 poise
: See Color card
: Plastic container

Coverage

1 kg will paint 0,7 - 1,1 m2 single coat, depending on smoothness of surface. Surface test is recommended for more accurate estimation.

Dilution

Ready for use. Dilute with water up to maximum 5% in weight if necessary.

Application

Apply single coat using roller (coral sponge, sheepskin etc.) to obtain desired grain effect. Surface should be strong, clean, dry and
free of dust. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. Glossy surfaces must be sanded for better adhesion.
Prime using “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astar” if surface is newly finished. If surface is weak, absorbent or dusty use of “Ottoman
Konsantre Astar” is recommended prior to priming with “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astar”. Single layer of coating is applied after
allowing minimum of 24 hours for primer to dry.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 24 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
25 kg

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks before applying if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.
“ Using product of same batch is recommended to ensure hue consistency.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S 2 - Keep out of reach of children.
S 25 - Avoid contact with eyes.
S 29 - Do not empty into drains.
S 46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label

See technical
bulletin
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OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMASI (041901)
SiLiKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMASI

Tanım: Son teknoloji ve UV dayanımı yüksek hammaddeler ile üretilmiş, akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikonlu, yüksek kaliteli, ince desenli (grenli), son kat mat dış cephe
kaplamasıdır. Binaların dış cephelerinde sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı
ve tüm mineral yüzeylerde dekoratif ve koruyucu olarak güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Grenli, Opak
: 1,90 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 80 ± 1
: 3500 - 7000 Poise
: Bkz. Renk kartelası
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak 1 kg ile 0,7 - 1,1 m2 yer kaplanır. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Kullanıma hazırdır, gerekirse ağırlıkça maksimum % 5 oranında su ile inceltilebilir.

Uygulama

İstenilen desene uygun rulo (Mercan, posteki vb.) ile tek kat uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Gerekli yerler
“Eurosilex Macun” ile macunlanır. Camımsı ve parlak dokularda ise kaplamanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Uygulama
öncesinde ham yüzeyler “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astar” ile, zayıf, emici, eski boyalı ve tozumalı yüzeyler ise “Ottoman Konsantre Astar” uygulandıktan sonra “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astar” ile astarlanmalıdır. Kaplama, astarlamadan en az 24 saat
sonra tek kat olarak yapılır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) sert kuruma 24 saattir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
25 Kg

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde boya uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında veya sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.
“ Uygulama esnasında ton farklılığından korunmak için aynı şarj numaralı üretimlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Rulo ile
Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.

TS 7847’ye uygundur.
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OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI (041201)
SILICONATED EXTERIOR PRIMER

Definition: Acrylic copolymer emulsion binder based, siliconated, pigmented exterior primer
with powerful adherence capability. It is safely used for priming of external mineral surfaces
such as plaster, concrete, gas concrete, brick and previously painted surfaces of buildings
prior to application of topcoat, especially when silicone based topcoat is to be used. Forms
perfect bridging between surface and topcoat and reduces paint consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,54 ± 0,02 g/ml
: % 61 ± 1, by weight
: 115 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Liter will prime 10-13 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at % 10–15 in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be clean, dry and free from dust. Glossy surfaces must be
sanded for better adhesion. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. If surface is new apply priming using
“Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarır “. If surface is weak, absorbent or dusty, use “Ottoman Konsantre Astar” prior to priming with
“Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarı”. Apply final coating after waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI (041201)
SiLiKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikon içeren, pigmentli, aderans gücü
yüksek dış cephe astarıdır. Özellikle silikon esaslı dış cephe ürünleri başta olmak üzere, tüm dış
cephe ürünlerinin sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak güvenle kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek
son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,54 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 61 ± 1
: 115 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10–13 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10 – 15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Ham yüzeyler “Ottoman Silikonlu
Dış Cephe Astarı” ile, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ise ilk önce “Ottoman Konsantre Astar” sonrasında “Ottoman Silikonlu Dış
Cephe Astarı” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8 saat sonra yapılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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OTTOMAN AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI (041204)
ACRYLIC EXTERIOR PRIMER

Definition: Acrylic copolymer emulsıon binder based, pigmented exterior primer with
powerful adherence capability. It is safely used for priming of external mineral surfaces such
as plaster, concrete, gas concrete, brick and previously painted surfaces of buildings prior to
application of topcoat, especially when acrylic based topcoat is to be used. Forms perfect
bridging between surface and topcoat and reduces paint consumption.

Technical Specifications

Dry film appearance			
Density					
Solid volume content			
Viscosity (23±2 ºC)			
Color					
Package					

: Matte, Opaque
: 1,54 ± 0,02 g/ml
: % 61 ± 1, by weight
: 115 ± 5 KU
: White
: Plastic container

Coverage

1 Litre will prime 10-13 m2 single coat, depending on absorbency and smoothness of surface. Surface test is recommended for
more accurate estimation.

Dilution

Dilute with water at % 10–15 in volume.

Application

Apply one coat with brush, roller or spray equipment. Surface should be clean, dry and free from dust. Glossy surfaces must be
sanded for better adhesion. “Eurosilex Macun” should be used for puttying where necessary. If surface is new apply priming using
“,Ottoman Akrilik Dış Cephe Astarır “. If surface is weak, absorbent or dusty, use “Ottoman Konsantre Astar” prior to priming with
“Ottoman Akrilik Dış Cephe Astarı”. Apply final coating after waiting minimum 6-8 hours after priming.

Drying Time

Under normal conditions (50% ± 5 RH and 23 ± 2 °C) hard dry in 6-8 hours.

Storage

Should be stored for 3 years in unopened original packs, in cool and dry area, avoiding frost and direct sunlight.

Packaging
15 L

Precautions

“ Stir paint thoroughly in original container until desired consistency is reached.
“ Apply when surface temperature is between +5 °C and +30 °C.
“ Do not apply under strong wind or hot sun.
“ Wait at least 4 weeks for plaster to dry before applying primer if surface is new.
“ Protect the surface from rain during application and until the paint is hard dry.

Risk Warnings

R 22 - Harmful if swallowed.

Safety Warnings

S2 - Keep out of reach of children
S25 - Avoid contact with eyes.
S29 - Do not empty into drains.
S46 - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

See technical
bulletin
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Dilute with
water

Clean the
surface

Stir

Apply with brush, roller or
paint sprayer

Avoid
frost

OTTOMAN AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI (041204)
AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Tanım: Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, pigmentli, aderans gücü yüksek dış
cephe astarıdır. Özellikle akrilik esaslı dış cephe ürünleri başta olmak üzere, tüm dış cephe
ürünlerinin sıva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde son
kat uygulamasından önce astar olarak güvenle kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya
arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

Teknik Özellikler

Kuru film görünümü			
Yoğunluk				
Katı madde miktarı			
Viskozite (23±2 ºC)			
Renk					
Ambalaj Şekli				

: Mat, Opak
: 1,54 ± 0,02 g/ml
: Ağırlıkça % 61 ± 1
: 115 ± 5 KU
: Tek renk (Beyaz)
: Enjeksiyon Ambalaj

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10–13 m2 yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde
uygulama yapılmalıdır.

İnceltme

Hacimce % 10–15 oranında su ile inceltilir.

Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda
ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Ham yüzeyler “Ottoman Akrilik
Dış Cephe Astarı” ile, zayıf, emici ve tozumalı yüzeyler ise ilk önce “Ottoman Konsantre Astar” sonrasında “Ottoman Akrilik Dış
Cephe Astarı” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlamadan en az 6-8 saat sonra yapılmalıdır.

Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50 ± 5 bağıl nem ve 23 ± 2 °C ) 6-8 saat içinde kurur.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

Ambalaj
15 L

Dikkat Edilecek Hususlar

“ Kullanmadan önce uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
“ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
“ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
“ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
“ Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları

S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.

Teknik Bültene
Bakınız.

Su ile
İnceltiniz.

Yüzeyi
Temizleyiniz.

Karıştırınız

Fırça Rulo veya
Püskürtme ile Uygulayınız.

Dondan
Koruyunuz.
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