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Ürün Tanımı
Akrilik esaslı, esnek, iç ve dış cephelerde 
prüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilm-
esinde kullanılan yüzey düzeltme macunu-
dur.

Kullanım Alanları
Tüm yapıların iç ve özellikle dış cephelerinde 
sıva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilm-
esinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya 
kılcal rötre çatlaklarının onarımında kullanılır.

Uygulama Yüzeyleri
İç ve dış cephelerde
Çimento bazlı sıvalı yüzeylerde. 
Diğer tüm uygulama yüzeyleri için lütfen 
danışınız.

Avantajları
Çok sağlam, tozumayan ve pürüzsüz bir 
yüzey oluşturur.
Neme dayanıklıdır.
Duvarların nefes almasını engellemez.
Emiciliği düşük olduğu için boya sarfiyatını 
azaltır.
Uygulanması çok kolaydır.
Doldurma gücü çok yüksek olup, en çok 2 
katta yüzeyi pürüzsüz hale getirir.
Zımparalama esnasında fazla tozumaz.
Solvent içermediği için kokmaz, insan ve 
çevre sağlığına zarar vermez.

Yüzeyin Hazırlanması
Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve 
yağdan arındırılmış olmalıdır.
Kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey 
kuru olmalıdır. 

Uygulama Detayı
Uygulama öncesinde Newkim Yüzey 
Düzeltme Macunu iyice karıştırılmalıdır.
Newkim Yüzey Düzeltme Macunu yüzeyin 
pürüzlülüğüne bağlı olarak bir veya iki kat 
halinde, spatula veya esnek çelik mala ile 
uygulanmalıdır. 
Macun uygulamasından 12 saat sonra, 
yüzeydeki bozukluklar, spatula izleri, zımpara 
ile giderilerek yüzey pürüzsüz hale 
getirilmelidir.  

İnceltme
Kullanıma hazırdır.

Akrilik Esaslı
Yüzey Düzeltme Macunu



25 kg PE Kova
4 kg PE Kova

Ambalaj

Kirli
Sarı

RenkRaf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 
üretim tarihinden itibaren  1  yıl

Tek kat için1.0-1.5 kg /m²

Tüketim

Uygulama Şartları
Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 
saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak 
yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve 
yüzey yağış almamalıdır. 
Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi 
nemlendirilmelidir.

Uygulama Aletleri
Spatula, esnek çelik mala, zımpara 

Uyarılar & Öneriler
Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra 
su ile yıkanmalıdır. 

Görünüm
Yapısı
Uygulama Sıcaklığı
Tam Kuruma

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.Teknik Bilgi
Kirli Sarı
Akrilik emülsiyon esaslı
+5°C / +35°C
24 saat
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