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ENTEGRE SİLİKONLU GRENLİ SON KAT DIŞ CEPHE KAPLAMASI  

Akrilik Emülsiyon Esaslı, Örtücü, Silikon Katkılı, Su Bazlı, Mat ve Tekstürlü                             
Dış Cephe Duvar Kaplaması 

 
KULLANIM ALANI  
Sıva, beton, gaz beton, brüt beton, sunta, betopan, tuğla, macunlu yüzeyler ve eski boyalı dış 

cephelerde dekoratif ve yüzey koruyucu kaplama olarak kullanılır. 
 

ÖZELLİKLERİ  
Akrilik bağlayıcı ve silikon katkı içeren 

Yüksek nefes alma özelliğine (su buharı geçirgenliğine) sahip 

Su emme özelliği düşük  

Atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan 

Uygulama kolaylığına sahip  

Yüksek kapatma gücüne sahip  

Uygulandığı yüzeylere iyi adere olan  

Yüksek kullanım ömrüne sahip bir üründür. 

 
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. 

Yeni yapılmış konvansiyonel sıvalı yüzeylerde min. 21 gün (20 °C) sıvanın prizlenmesi için 

beklenmelidir. 

 
ÜRÜNÜ HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ 
Boyama öncesi yeni sıvalı yüzeylere ENTEGRE AKRİLİK ESASLI SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI 

uygulanmalıdır. 

Hazırlanmış yüzeylere ENTEGRE SİLİKONLU GRENLİ SON KAT DIŞ CEPHE KAPLAMASI ilk kat 

uygulama için; % 40 hacimde su ile inceltilerek posteki rulo ile uygulama yapılmalıdır. 

Katlar arası bekleme süresi sonrasında istenilen kaplama kalınlığı ve yüzey dokusuna göre ikinci kat 

uygulaması için ENTEGRE SİLİKONLU GRENLİ SON KAT DIŞ CEPHE KAPLAMASI hacimce % 10-15 

su ile inceltilerek posteki veya mercan rulo ile uygulama yapılır. 

Ortam ısı ve nemine bağlı olarak katlar arasında minimum 6 saat beklenmelidir. 



 

TÜKETİM 
Tek katta 1 kg ile 0,8-1 m² 

 

TEKNİK DEĞERLER 

Görünüm Mat, renkli ve tekstürlü  

Kimyasal Yapısı Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı 

Yoğunluk 1,95 ± 0,02 g/m3 

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

Katlar Arası Bekleme Süresi Min. 6 saat (20 °C'de % 50 RH) 

İnceltici Su 

İnceltme Oranı % 10-15’lik ilk kat için % 40 inceltme 

Önerilen Uygulama Katı 2 kat 

G3 E5 S3 V2 W3 A0 C0 
 
AMBALAJLAMA VE SAKLAMA 
• 25 kg’lık 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. 

• Rüzgârlı ve direkt güneş ışığında uygulamadan kaçınılmalıdır. 

• 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 
                                             TS 7847 / G3-E5-S3-V2-W3-A0-C0               

 
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.  
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