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AMBALAJ
15 Litre, 
2.5 Litre

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, 
serin ve kuru yerde don-
dan, direkt güneş ışığından 
korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kul-
lanımdan hemen sonra 
hava almayacak şekilde 
kapatınız.

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 
1 Litre ile 8-10 m2 alana uygulama yapılabilir. Kulla-
nılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygula-
nacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak 
renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için 
kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ
(20°C, %65 HR’de)
İkinci kat uygulama: 6-8 saat 
Not: Daha yüksek bağıl nem ve 
düşük sıcaklıkta kuruma süreleri 
uzayabilir.

İNCELTME
Gerekli ise maksimum 
%5 oranında temiz su ile 
inceltilerek kullanılabilir. 
Kullanmadan önce karıştı-
rılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ
Su ile inceltilir. Çevreci ve kokusuz-
dur. Yüksek aderans sağlar, kolay 
zımparalanır, çabuk kurur.

UYGULANACAK YÜZEYLER 
İç ve dış cephelerde eski boyalı 
yüzeyler (dispersiyon, sentetik) 
üzerine astar olarak yüksek ade-
rans sağlar. Ahşap, çinko, sert PVC 
ve birçok kritik yüzeylerde son kat 
uygulamasının örtücülüğünü ve 
dayanıklılığını artırır. Yüksek risk 
taşıyan yüzeylerde uygulama yap-
madan önce mutlaka kontrollü 
numune yapılmalıdır.

UYGULAMA 
Uygulama yapılacak yüzeyler 
düzgün, sağlam, astar ve son kat 
boyayı taşıyabilecek durumda ol-
malıdır. Yağ ve taşıyıcı olmayan di-
ğer kalıntılardan arınmış olmalı ve 
gerekli yüzey düzeltme işlemleri 
yapılmalıdır.
Eski boyalı su-solvent bazlı yüzey-
ler üzerine, astar uygulamasına 
geçilmeden önce, yüzeylerin ta-
mamına hafif zımpara yapılması 
unutulmamalıdır. Kullanılan ahşap 
reçineli ise yüzey selülozik tinerli 
bez ile silinmelidir. Sert PVC vb. 
parlak yüzeylerin uygulamadan 
önce zımparalanması gerekir. 
Ham ahşap yüzeylerde veya tama-
men boyası kazınmış eski yüzey-
lerde astar uygulamasından önce 
şeffaf CapaWood® Ahşap Empren-
ye (Holzimprägniergrund) ile em-
prenyelenmelidir. CapaWood® Color 
Proof® Primer (Su Bazlı Dış Cephe 
Ahşap Boyası Astarı) uygulandık-
tan sonra boya işlemine geçilme-
den önce yüzeyin 280 nolu zımpa-
ra ile zımparalanması önerilir.
Uygulama ve ürün kuruma süresi 
boyunca ortam ve yüzey sıcaklı-
ğının +5°C ile +30°C arasında ol-
masına dikkat edilmelidir, yüzeyler 
dondan korunmalıdır. Fırça, rulo 
veya püskürtme ile uygulanabilir. 
Kullanılan gereçler, uygulamadan 
hemen sonra temiz su ile temiz-
lenmelidir. 

Detaylı uygulama, sağlık-güven-
lik-taşıma riskleri ve önlemleri ile 
ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve 
TDS formlarına www.filliboya.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 
26568 no.lu İnşaat Genel Teknik 
Şartnamesine uygun yapılan alt 
yapı yüzeylerinde uygulanması 
gerekmektedir.

Su ile inceltilebilen, örtücü boya uygulamalarının altında 
kullanılan astardır.

CapaWood® Color Proof® Primer
Su Bazlı Dış Cephe Ahşap Boyası Astarı
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