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ENTEGRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI  

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Dolgulu, Beyaz Renkli Silikon Katkılı, Su Bazlı                                   
Dış Cephe Astarı  

 

KULLANIM ALANI  
Duvar, tavan, sıva, beton, brüt beton, alçı sıva, alçıpan, sunta, mdf, betopan, tuğla, macunlu yüzeyler ve 

eski boyalı dış cephe yüzeylerde kullanılan astardır. 
 

ÖZELLİKLERİ  
Akrilik bağlayıcı ve silikon katkı içeren 

Yüzeyde bulunan serbest tozları bağlayan 

Üzerine gelecek son kat boyanın alt yüzeye yapışmasını sağlayan 

Son kat boya sarfiyatını azaltan 

Nefes alma özelliğine (su buharı geçirgenliğine) sahip 

Su emme özelliği düşük  

Uygulama kolaylığına sahip  

İçerdiği dolgu maddeleri nedeniyle yüksek örtücülük değerine sahip 

Uygulandığı yüzeylere iyi adere olan bir astardır. 

 
UYGULAMA 

 
YÜZEY HAZIRLAMA 
Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka 

arındırılmalıdır. 

Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri, aynı malzeme veya uygun Entegre Tamir Harçları ile 

yapılmalıdır. 
 

ÜRÜNÜ HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ 
ENTEGRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI hacimce % 20 oranında su ile inceltilir 

ve rulo, fırça veya pistole ile tek kat uygulama yapılır.  

 

TÜKETİM 
Tek katta 1 kg ile 13-15 m² 

 

 
 



TEKNİK DEĞERLER 

Görünüm Dolgulu beyaz renkli  

Kimyasal Yapısı Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı 

Renk Beyaz 

İnceltici Su 

İnceltme Oranı % 20 

Yoğunluk 1,58 ± 0,02 g/m3 

Kuruma Süresi (20 °C'de % 50 RH) Min. 24 saat (20 °C'de % 50 RH) 

Katlar Arası Bekleme Süresi Min. 3-4 saat (20 °C'de % 50 RH) 

Önerilen Uygulama Katı Tek kat 
 

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 
• 15 lt’lik plastik ambalajlarda sevk edilir. 

• Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında saklanmalıdır. 

  

UYARILAR  
• Kullanılmadan önce boya, kutu içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. 

• Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir. 

• Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız. 

• Uygulama araçlarınızı kullanımdan hemen sonra su ile temizleyiniz. 

• Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz. 

• Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız. 

 
UYGUNLUK BELGESİ 
                                                             

 
Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, 

saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan 

Entegre sorumlu değildir.  

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir. 

 

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.  
Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr 

 

 

http://www.entegreharc.com.tr/
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