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TANIM 

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu, tam silinebilir, dekoratif, ipek mat, birinci sınıf sonkat iç 
cephe boyasıdır. 

 
UYGULAMA ALANI 
 İç cephe sıva, beton, mdf gibiyüzeylerde kullanılır. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Renk    :Her Renk 
Katı madde (%, Hacimce) :43±2 
Katı madde (%,Ağırlıkça) :58±2 
Yoğunluk(g/ml)  : 1,35-1,40rengebağlıdeğişir. 
Parlaklık   :G2, Yarı MatG3 
En büyük tane büyüklüğü :S1, İnce 
Yaş ovma direnci  : Sınıf 1 
Örtmegücü   : Sınıf 2 (7 m2/L) 
Mantar oluşumuna dirençli  
RafÖmrü   :Üretim tarihinden itibaren 5 yıl(25°C). 

 
UYGULAMA BİLGİLERİ 
 
 YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve tozdan arındırılmış
 durumda olmalıdır. 

 
 UYGULAMA KOŞULLARI : Uygulama yapılacak yüzey üzerinde solvent bazlı boya varsa GEÇİŞ 
 ASTARI uygulaması yapılır. İlk defa boyanacak veya emiciliği yüksek yüzeylerde (alçı, mineral esaslı 
 vb.)PAMUKKALE ŞEFFAF ASTAR uygulaması yapılır. Astar uygulaması yapıldıktan 18-24 saat sonra 
 boya yüzeylere iki kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat beklenmelidir. Uygulama 
 sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı  5-30°C arasında olmalıdır. 

 
 
İNCELTME : Su ile, 1.katta % 15-20, 2. katta %10-15 oranında inceltilerek uygulanır. 

 
UYGULAMA METODU : Fırça veya rulo ile uygulanır. 
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KURUMA BİLGİLERİ  

 DOKUNMA KURUMASI SERT KURUMA 
20°C 15 dk 4 sa 

 *Uygulama kalınlığı arttıkça kuruma süresinin artacağı bilinmelidir.  
 
SARFİYAT 
 Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak, tek katta 12-14 m²/L arası yer boyanabilir. Kesin
 sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 
 
DEPOLAMA 

Serin ve kuru ortamda, ağzı iyi kapatılmış orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 
 
AMBALAJBİLGİLERİ 
 

  
GOLDSİL SİLİKONLU İPEK MAT 

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

 

 
GÜVENLİK UYARILARI  

Ürün ileilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiș Güvenlik Bilgi Formu’na (GBF) uyunuz. 
 
SERTİFİKALAR  

Bu ürün, 
 
TS 5808'e  uygundur. 
 

 
 
 
 
 
UYARI 
 Bu ürün profesyonel kullanıcılar içindir. Bu bilgiler ürünlerimizi kullananların kullanım yerlerine 
 uygunluğunu test etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı 
 denetimimiz dışında bulunduğundan önerilerin hiçbiri garantimiz dahilinde değildir. Kullanıcılar 
 ürünlerimizi kendi koşulları altında değerlendirmeye tabi tutmalıdır ve sorumluluk tamamen 
 kendilerine aittir. 
 


