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Ürün Tanımı
Su bazlı akrilik kopolimer esaslı, silikonlu su 
geçirimsiz, mat son kat dış cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları
Beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve 
benzeri mineral yüzeylerde güvenle 
kullanılır.
İyi durumda olan eski boyalı yüzeylerde 
uygulanabilir.
 
Avantajları
Yağmur, kar, nem, aşırı soğuk veya sıcak gibi 
ağır hava şartlarından etkilenmez kabarmaz, 
çatlamaz ve renkleri solmaz. 
Yüzeye mükemmel nüfuz eder.
Mat görünümlüdür.

Uygulama Talimatı
Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı 
azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski 
ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle 
temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale 
getirilmelidir. 
Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. 
Eski boyalı veya yeni boyanacak mineral 
esaslı yüzeyler Newsan dış cephe astarı 
kullanılır.
Yüzeyin su ile ilgili tüm izolasyon işlemleri 
yapılmış olmalıdır.
Uygulama öncesi Newsan Su Bazlı Akrilik 
Boya iyice karıştırılmalı ve 2 kat halinde 
uygulanmalıdır.
Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 
saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak 
yüzeyin sıcaklığı minimum 10°C olmalı ve 
yüzey yağış almamalıdır.
Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgar, sis, 

yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan 
havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi 
nemlendirilmelidir. 
Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra 
su ile yıkanmalıdır. 

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

Uygulama Aparatları
Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi (20ºC, %50 Bağıl Nem)
İlk kuruma       : 4 saat
İkinci kat uygulama: 12 saat
Tam Kuruma     : 24 saat

TÜKETİM
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 ağırlıkca %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 

Dış Cephe
Su Bazlı Akrilik Boya




