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Ürün Tanımı
Strien kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu 
su geçirimsiz mat son kat dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları
Dış cephede kara sıva, beton, çimento levha 
gibi mineral yüzeylere ve eski boyalı 
yüzeylere uygulanır.

Avantajları
Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine 
sahiptir.
Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür. 
Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için 
kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar 
vermez.
Kabarma ve dökülme yapmaz.

Uygulama Talimatı
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, 
gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlen-
meli, 
Camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabi-
leceği bir yüzey oluşturulmalıdır. 
Kılcal çatlaklar Newsan Yuzey Duzeltme 
macunu  ile doldurulmalıdır. 
Sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Newsan 
silikonlu Dıs cephe Beyaz Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento 
esaslı dekoratif sıva üzerine ; Newsan 
silikonlu Dış cephe Beyaz Astar uygulaması 
yapılması gerekmektedir.
Sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Siliıkonlu 
dış cephe beyaz astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. 
Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra 

su ile yıkanmalıdır. 
Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 
saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak 
yüzeyin sıcaklığı minimum +10°C olmalı ve 
yüzey yağış almamalıdır. 

Boyanabilen Alan
Uygulamada yüzeye bağlı olarak;
Newsan Silikonlu Dış Cephe Su bazlı boya 
astar kullanıldığında iki katta yüzeye bağlı 
olarak 1 kg. ile 2 - 3 m²,
Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı 
olarak 1 kg ile 4 - 6  m² alan

Uygulama Aparatları
Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi 
İlk kuruma       : 4 saat
İkinci kat uygulama: 12 saat
Tam Kuruma     : 24 saat

Tüketim
1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı 
olarak tek katta 4-6 m² alan tek kat 
boyanabilir.

İnceltme
Astar uygulamasından en az 24 saat sonra 
su ile agırlıkca %10-15  oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalıdır

Ambalaj
20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama
Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk 
güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl 
saklanabilir.

Dış Cephe
Su Bazlı Silikonlu Boya




