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Ürün Tanımı
Styren akrilik bazlı, ipek görünümlü silikon 
katkılı, yüksek kaplama ve silinebilme 
özelliğine sahip parlak  iç   cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları
Uygulaması kolay yüksek kaliteli iç mekan 
duvar boyasıdır

Avantajları
Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici 
özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan suluboya, 
kurşun kalem, ketçap vb. lekelerin  temizlen-
mesine imkan verir.
Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına 
sağlar, kokusuzdur, insan ve çevre dostudur. 
Kolay uygulanır, kolay silinir, 
Yüksek örtücülüğe sahiptir.

Uygulama Talimatı
Yeni boyanacak yüzeylerde; Macun vb. ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere astar uygulanır.
Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, 
kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir.
Gerekli görülen yerlerde yüzey düzeltme 
işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Newsan 
iç cephe Astar uygulanır.
Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey 
hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Newsan 
dönüşüm tek kat halinde uygulanır.
Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde 
boya uygulamasından önce Newsan 
Dönüşüm tek kat halinde uygulanmalıdır.
Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile 
hacmen % 8-10 oranında inceltilerek, fırça 
veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
Düzgün uygulama elde edebilmek için tek 
yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan 

kaçınılmalıdır.
Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.
Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 
saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak 
yüzeyin sıcaklığı minimun +10°C olmalıdır.

Boyanabilen Alan
İki katta yüzeye bağlı olarak;
3,5 kg ile 16-18 m² 
10  kg ile 45-50 m² 
20  kg ile 90-100 m² yüzey boyanabilir.

Uygulama Aparatları
Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi
Katlar arası bekleme süresi min 6 saattir.
Tam kuruma süresi min.24 saattir

Tüketim
1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı 
olarak tek katta 4.5-5 m² alan tek kat 
boyanabilir.

İnceltme
En çok % 8-10 inceltilerek iki kat uygulama 
tavsiye edilir.

Ambalaj
20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

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

İç Cephe 
Silikonlu Su Bazlı Parlak Boya




