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ISI YALITIM ÜRÜN GRUBU 
 

Fawori Dekoratif Kaplama Astarı 
 
TANIM 
Fawori Dekoratif Kaplama Astarı yüksek aderans gücüne sahip, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, 
beyaz renkte özel bir astardır. 
 
KULLANIM ALANLARI  

Isı yalıtım sistemleri üzerine ve daha önce boyanmış veya boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine 
kaplama uygulamalarından önce kullanılır. 
 
ÖZELLİKLER 
• Yüksek aderans gücü vardır.  
• Uygulama yüzeyi ile Fawori Dekoratif Kaplama arasında özel bir tutunma oluşturur.  
• Eski yüzeydeki kir ve lekelerin Fawori Dekoratif Kaplamanın üzerine çıkmasını engeller.  
• Yüksek kapatma gücüne sahiptir.  
• Uygulama yüzeyini sertleştirir. 
• Yüzeyin su emiciliğini azaltır. Yüzeyi kaplama için homojen hale getirir. 
 
RENK 
Beyaz 
                
PARLAKLIK 

Mat 
  
UYGULAMA 

Capatect Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru olmalıdır. İç veya 
dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara yapılarak 
yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç veya 
dış cephe yüzeyler üzerine Fawori Dekoratif Kaplama Astarı doğrudan fırça, rulo veya püskürtme 
uygulamalarının biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava 
sıcaklığının +5°C ve  +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Bol esintili veya doğrudan güneş 
gören çok sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat 
olarak yapmanızı öneririz. 
Renk tonu açısından,  üzerine uygulama yapılacak Fawori Kaplama rengine uygun olmasını sağlamak 
için, Fawori Dekoratif Kaplama Astarına en çok %5 renklendirici ilave edilebilir. 

 
İNCELTME 

Fawori Dekoratif Kaplama Astarı, kullanıma hazırdır. Gereğinde ağırlıkça en çok %5 temiz su ile 
inceltilebilir. 

 
KURUMA SÜRESİ  
20°C ve HR: %65' de İlk Kuruma: 1 saat;  Son Kuruma: 24 saat 
Kaplama uygulaması 24 saat sonra yapılır. 
 
SARFİYAT: 

Fawori Dekoratif Kaplama Astarı tek katta 250–400 gr/m
2 

sarfiyatındadır. 

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate 
alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır. 
 
AMBALAJ 

25 kg. PE kova 

 
DEPOLAMA 

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir. 
 

ZARARLILIK İFADESİ 
H315 Cilt tahrişine yol açar. 
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H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
 
ÖNLEM İFADESİ                           
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 

 
RAYİÇ NO 
10.300.1151 
 
POZ NO 
15.540.1205, 15.540.1206, 15.540.1207, 15.540.1211, 15.540.1214, 15.540.1215, 15.540.1216, 
15.540.1217, 15.540.1218, 15.540.1219, 15.540.1220, 15.540.1221, 15.540.1222, 15.540.1232, 
15.540.1233, 15.540.1234, 15.540.1301, 15.540.1302, 15.540.1303, 15.540.1310, 15.540.1313, 
15.540.1401, 15.540.1402, 15.540.1403, 15.540.1404, 15.540.1405, 15.540.1406, 15.540.1407, 
15.540.1408, 15.540.140 


