






















10 Detaylı TDS ve MSDS bilgilerine www.fawori.com sitesinden ulaşabilirsiniz.
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TS 5808 / 2012’ye uygundur.

G tebliğine uygundur.
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Yaş Ovma Direnci  : Sınıf 1

Örtme Gücü : Sınıf 2 (7m2/L)

Tane Büyüklüğü  : Sınıf S1

Parlaklık : Sınıf G2

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru 

yerde dondan, direkt güneş ışığından 

korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın 

kapağını kullanımdan hemen sonra hava 

almayacak şekilde kapatınız.

SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, 

emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile 

tek katta 14-20 m2 alan boyanabilir. Kesin 

sarfiyat için kontrollü numune çalışması 

yapılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de)
Dokunma kuruması: 30-60 dakika

Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl 

nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi 

uzayabilir).

İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su 

ile %10-15 inceltilerek iki kat halinde 

uygulanması tavsiye edilir. 

Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç   : 120-140 bar

Meme Açısı   : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.019”

İnceltme (Su)  : %5 (Hacimce)

ÜRÜN TANIMI
Fawori Master İpek, silikonlu, ipek mat parlaklığında, silinebilen su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. 

ÖZELLİKLERİ
• İdeal parlaklık
• Pürüzsüz görünüm
• Silinebilme-uzun süre temiz kalma
• Üstün örtücülük
• Düşük boya sarfiyatı, yüksek metraj 
• Üstün yayılım - kolay uygulama
• Yüzey ile mükemmel bütünleşme
Fawori Master İpek, yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme 
yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Fawori Master İpek, iç cephe eski-yeni boyalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili 
yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, astar ve son kat boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya yapılacak 
yüzeyler, her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan temizlenmeli ve gerekli yüzey düzeltme işlemleri yapılmalıdır. 
Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün).
Eski boyalı su-solvent bazlı yüzeyler üzerine, astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafif zımpara 
yapılması unutulmamalıdır.
İlk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı kullanılmalıdır. 
Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici, tozuma karakterli yüzeylerde Fawori Şeffaf Astar veya 1/7 oranında inceltilmiş 
Fawori Konsantre Astar tek kat olarak, tarama ve perdahlama yapmadan (aşağıdan yukarıya doğru rulo ile bir tur 
attırılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü 
artırmak amacıyla 1 kat leke örtücü boya uygulandıktan sonra, Fawori İç Cephe Dönüşüm Astarı ile astarlanmalı, iki kat 
halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ve ürünlerin tam kuruması tamamlanıncaya kadar, ortam 
ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.
İstenilen dokunun elde edebilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde 
uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo 
kullanılması önerilmektedir.

Fawori Master İpek  İç Cephe Boyası 

Karıştırınız

Silinebilir
İpek
Mat

Yüzeyi
temizleyiniz

Üstün
Aderans

Gücü

VOC Avrupa
Değerlerinin

Altındadır

0 °C Dondan
koruyunuz

Fırça ile uygulayınız Rulo ile uygulayınız Airless sprey ile 
uygulayınız

5-30 °C
Uygulama sıcaklığı

Su ile inceltiniz




































































































































