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Ürün Tanımı
Akrilik esaslı, alçı yüzeylerin yüksek 
emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde 
yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren, 
şeffaf alçı yüzey astardır.

Avantajları
Alçı yüzeyde emiciliği azaltır
Rahat Uygulanır.
Uygulama yapılacak son kat boyanın yüzeye 
iyi tutunmasını sağlar.
Yüzeyin emiciliğini azaltarak son kat boyanın 
sarfiyatını azaltır.
Güçlü bağlayıcı özelliği ile yüzeylere derinle-
mesine nüfuz eder.

Yüzeyin Hazırlanması
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve 
kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. 
Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldık-
tan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç 
yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındık-
tan sonra süper alçı astarı uygulamasına 
geçilmelidir. 

Uygulama Detayı
İnceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo 
ile uygulanabilir.
Uygulamanın çok ince bir kat halinde 
yapılması, kestirme yerlerinde üst üste 
binme yapmaması ve yüzeyde film oluştur-
maması çok önemlidir. 
Aksi halde üzerine uygulanacak son kat 
boyada yapışma zayıflığı ve çatlamalar 
görülür.
Newkim Süper Alçı Astarı uygulamasından 
en az 6 saat sonra boya uygulaması 
yapılmalıdır. 
Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama 
yapılmadan uygulanmalıdır. 

Sınırlamalar
Saten alçı, alçıpan gibi ilk defa boyanacak 
yüzeyler ile çok emici ve tozuma karakterli 
yüzeylerin boya alt astarlamasında kullanılır.
Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak 
şekilde uygulanmalıdır. 
Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile 
uygulanmamalıdır.

Süper Alçı Astarı



5 - 20 lt.

Ambalaj

Beyaz

RenkRaf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda 
üretim tarihinden itibaren  1 yıl

Tek katta 1 lt. ile
8-10  m²  

Tüketim

Uygulama Şartları
Tek kat uygulanır.
Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında 
olmalıdır.
Astar uygulama ve kuruma süreleri 
içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. 

Uygulama Aletleri
Fırça, rulo

Uyarılar & Öneriler
Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su 
ile temizlenmelidir. 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde 
dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 
yıl saklanabilir.
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen 
sonra hava almayacak şekilde kapatınız.
Tahriş edicidir.
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

Renk
Yapısı
Uygulama Sıcaklığı 
Dokunma Süresi
Kuruma Süresi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)’de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.Teknik Bilgi
Beyaz
Akrilik emülsiyon
+5°C / +35°C
3 saat
min. 6 saat
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