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Dekoratif  Dış Cephe Astarı 
 
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır, şeffaf, dış cephe kaplama 
malzemesi astarıdır.  
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Kaplama harcı ile kaplanmış EPS ve XPS köpükten üretilmiş olan dış cephe 
kaplama malzemelerinin (Mantolama plakası, kat silmesi, denizlik, söve vb) 
dekoratif dış cephe boyası uygulanmadan önce astarlanmasında, ayrıca yine 

rengini kaybetmiş kirlenmiş veya dekoratif amaçlı renk değişikliği yapılacak eski boyalı dış cephe kaplama 
malzemelerinde astar olarak kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Fiziksel ve kimyasal etkilere, neme ve kötü hava koşullarına UV ışınlarına dayanıklıdır. 
• Elastik yapısı sayesinde kırılma ve çatlama yapmaz. 
• Uygulama yüzeyinin iç derinliklerine kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boya tabakasının uygulama yüzeyi ile 
bütünleşmesini sağlar. 
• Yüzey emiciliğini önlediği için, özellikle sıcak havalarda boyanın erken kurumasını engelleyerek boyanın daha iyi 
yayılmasını ve boya sarfiyatının azalmasını sağlar. 
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler. 
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller ve dekoratif dış cephe boyasının daha 
parlak görünmesini sağlar.  
 

Uygulama 
 

Bianca Dekoratif Dış Cephe Astarı kullanılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Kabarmış ve dökülmüş yerlerin 
dolgu sistemi ile yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Yüzeydeki toz temizlendikten sonra astarlanma işlemi yapılır. Fırça, 
rulo veya püskürtme sistemi ile yüzeye tek kat olarak uygulanır. Uygulama esnasında hava sıcaklığı en az +5°C’de 
olmalıdır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

İnceltmeden uygulayınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Son Kat Boya Uygulaması: 24 saat. 
 

Astarlanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 12 - 14 m² alan tek kat astarlanır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

2,50 / 15,00 lt 
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. 
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 
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