
  
 

 

 

AFİLLİ 
STONE EFFECT SPRAY PAINT 

 
WATER BASED /SU BAZLI 

Su Bazlı Taş Efektli Sprey Boya 

 
 
 
Tanım: Taş görünüm efektli su bazlı akrilik sprey boyadır. 

 

Kullanım Alanları: İç ve dış mekânlarda metal, ahşap, cam, taş, seramik, mukavva, plastik vb. her türlü yüzeye 

uygulanabilir. Dış hava koşullarına dayanıklıdır. Dış mekânlarda tamamen kuruması için en az 24 saat 

beklenmelidir.  

 

Özellikler: Su bazlı akrilik yapıdadır.  Hızlı kurur. Kapatma gücü yüksektir. Sprey ile taş deseni elde edilmesini 

basit bir yolla sağlar. 

 

Renkler: Açık Gri, Gri ve Koyu Gri 

 

Bağlayıcı: Su bazlı akrilik 

 

Parlaklık Seviyesi: İpeksi görünüm 

 

Teneke Basıncı:  20 °C‘de 3.2’den 3.8 bara - 50 °C ‘de 7.7’den 8.2 bara 

 

Kuruma Süresi : (20°C  50% RH) 

 

Tozuma kuruması: 30-60 dk.   Dokunma kuruması min. 1-2 saat Tam kuruma 24-48 saat 

 

Sarfiyat: Yüzey cinsine, uygulama kalınlığına ve renge göre değişken, tek katta yaklaşık 1m2/400 ml 

 

Depolama:  Basınçlı kaptır, serin yerde saklanmalı, kutu boşalsa bile delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır. Direkt 

güneş ışığından ve 50°C’yi aşan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alınmalıdır. 

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır, yakınında sigara içilmemelidir. Yangın halinde kuru veya CO2 tipi 

yangın söndürücü kullanılmalıdır. Serin yerlerde saklayınız. 

 

Kullanım: Kullanmadan önce ambalajın üzerindeki uygulama talimatını dikkatlice okuyunuz ve uygun şekilde 

hareket ediniz.  

 

Uygulama: Eski boyalı yüzeylerde kir, pas ve pürüzler zımparalanarak ve silinerek uzaklaştırılmalıdır. Yüzey temiz, 

yağsız, tozsuz ve kuru olmalıdır. Uygulama öncesinde sprey kutusu en az 2 dakika süreyle çok iyi çalkalanmalıdır. 

Kutu daima dik konumda tutularak, uygulama yüzeyine 25 cm mesafeden, püskürtmeler sırasında parmak basıncı 

değiştirilmeksizin, aynı noktada asla sabit durmadan kısa süreli peş peşe birkaç kez ince çapraz geçişli küçük alanlı 

püskürtmelerle, yüzeye eşit dağılıma özen göstererek tatbik edilir. Gerekirse bu işlem 15 dk. sonra tekrarlanır. 1 

saat boyunca kurumaya bırakınız. 

 

Uyarı : Dış mekanlarda yağmurdan ve nemden korunan alanlarda kullanılır.  Aksi takdirde soyulma gerçekleşebilir. 

Hava koşullarına karşı sınırlı direnci bulunmaktadır. 
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