
   Sənayə qurğuları və avadanlıqları, körpülər, çənlər, radiatorlar, borular, 
nərdivanlar  və  hər cür metal səthləri paslanmadan qorumaq üçün is�fadə 
olunur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Sinte�k Tiner ile 10% nisbə�ndə incəldilir .

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada, sərin və quru yerdə dondan, birbaşa günəş 
işığından qorunaraq 3 il müddə�ndə saxlamaq mümkündür. Tez alovlanır. 
Uşaqların əli çatmayacağı yerdə saxlayın. Göz və dəri ilə təmasdan qaçın.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

 SİNTETİK ANTİPAS ALKİD ƏSASLI 
BOYA, HƏR NÖV METAL SƏTH 
ÜÇÜN QORUYUCU ASTARDIR.

SİNTETİK ƏSASLI BOYA, VERNİK VƏ TİNERLƏR

"UNİTAR MMC" Bilfa markalı məhsulların istehsalçı şirkə�dir.
Ünvan: Bakı şəh. Əhməd Rəcəbli 205

Tel: + 994(12) 464 86 74  / + 994 (50) 228 19 40  /  www.bilfa.az  / info@bilfa.az

   Tətbiq ediləcək səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı 
daşıyabiləcək vəziyyətdə olmalıdır. Boya çəkilən metal səth qabaqcadan 
kirdən, pasdan və yağdan sərt sumbata kağızı , dəmir �rça, qumla ya da iri 
dişli əyə ilə təmizlənir. Səthlərə ilk dəfə An�pas  vurulacaqsa, Bilfa Sinte�k 
Tinerlə silinməlidir. Ak�v qoruma yaratmaq məqsədi ilə 24 saat aralıqla 2 
qat tətbiq edilməlidir. An�pas boyası,  �rça, diyircəkli �rça və ya püskürtmə  
tapança ilə səthə çəkilir. Məkanın və səthin temperaturunun +5 və +30 C 
olmasına diqqət edilməlidir. İs�fadə olunan alətlər Bilfa Sinte�k Tiner ilə 
təmizlənməlidir.
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BİLFA ANTİPAS

1lt boya ilə tək qatda 8-12 m sahəni rəngləmək olar
2



   Xüsusilə daxili məkan beton, brüt beton, gips, betopan, alçıpan, OSB, MDF  
üzərində uyğun  astarlar ilə qoruma və dekora�v məqsədli son qat boya olaraq 
is�fadə olunur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Bilfa Mat boya rulo və �rça ilə tətbiq zamanı 5-10% nisbə�ndə Bilfa Sinte�k 
Tiner ilə incəldilməli, iki qat halında vurulmalıdır. Havasız püskürtmə zamanı 
kifayət qədər film qalınlığı əldə edildiyi halda Bilfa Sinte�k Tiner ilə 10% 
nisbə�ndə incəldilərək tək qat tətbiq edilməsi mümkündür.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada , sərin və quru yerdə dondan, birbaşa günəş işığından 
qorunaraq 3 il müddə�ndə saxlamaq mümkündür.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

 ALKİD BAĞLAYICI ƏSASLI, MAT BİR 
DEKORASİYA BOYASIDIR.
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   Tətbiq ediləcək səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək 
vəziyyətdə olmalıdır. Boya tətbiq ediləcək səthlər hər cür kir, pas, toz,qəlib 
yağından təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə prosesləri yerinə ye�rilməlidir. 
Beton, brüt beton və yeni suvaqlı səthlərdə  quruma müddə� gözlənilməlidir. 
Köhnə boyalı su-solvent əsaslı səthlər üzərinə, astar tətbiqinə keçmədən öncə, 
səthlərin üzərinə cilalanma edilməsi unudulmamalıdır. Cilalanmadan sonra səth 
təmizlənib, Bilfa Sinte�k Astar vurulmalıdır. Dəmir, polad və metal səthlərdə 
gərəkli təmizlik edildikdən sonra  Bilfa An�pas tətbiq edilməlidir. Sinklənmiş 
təbəqələrdə, aliminum, mis, sink kimi metal səthlərdə Bilfa Astar tətbiq edildikdən 
sonra Bilfa Mat boya tətbiq edilir. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq edilə bilər. 
Rulo və �rça ilə iki qat boya tətbiq edilməli, qatlar arasında 24 saat gözlənilməlidir. 
İs�fadə olunan alətlər tətbiqdən sonra Bilfa Sinte�k Tiner ilə təmizlənməlidir.

BİLFA MAT BOYA

   Tək qatda ortalama 10-14 m/L.Tətbiq ediləcək səthin növünə, əmiciliyinə və 
quruluşuna görə dəyişə bilər.
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   Daxili və xarici məkanlarda taxta, dəmir-polad, beton,  brüt beton,  betopan, 
alçıpan, OSB, MDF kimi səthlərdə və mebellərdə uyğun astar ilə rahatlıqla is�fadə 
oluna bilər. Tətbiq olunduğu səthə parlaq bir effekt verir. Fiziki və kimyəvi təsirlərə 
qarşı dözümlülüyü yüksəkdir. Sabunlu su ilə silinə bilər.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Bilfa Parlaq boyanı rulo və �rça ilə tətbiq etdikdə 10%  nisbə�ndə Bilfa Sinte�k 
Tiner ilə incəldilərək iki qat tətbiq edilir. Fərqli marka �nerlərlə ediləcək 
incəldilmələrdə qabarma, büzüşmə, çatlama və quruma  problemləri ilə 
qarşılaşa bilərsiniz.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada , sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından 
qorunaraq  3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava 
almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

ULTRA PARLAQ, ÖRTÜCÜ VƏ YÜKSƏK 
ELASTİKLİYİ OLAN, ALKİD ƏSASLI SON

QAT BOYADIR.XARİCİ HAVA ŞƏRTLƏRİNƏ 
ÇOX DÖZÜMLÜDÜR.
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   İs�fadə olunacaq səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək 
vəziyyətdə olmalıdır. Boyanacaq  səthlər hər cür kir, pas, toz, qəlib yağından 
təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə işləri yerinə ye�rilməlidir. Beton, brüt beton 
və yeni suvaqlı səthlərdə quruma zamanına diqqət edilməlidir. Yeni boyanacaq 
taxta üzərindəki ar�q səthlər sumbatallanmalıdır. Daha sonra Bilfa Sinte�k Astar 
ilə tək qat astarlama prosessi yerinə ye�rilir. Daha sonra Bilfa Parlaq Boyanı tətbiq 
etmək olar.
 

BİLFA PARLAQ
BOYA

   Tək qatda ortalama 10-12 m /L. Tətbiq ediləcək səthin əmiciliyinə və quruluşuna 
görə dəyişə bilər.
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   Xüsusilə daxili məkan beton, brüt beton, gips, betopan, alçıpan, OSB, MDF  
üzərində uyğun  astarlar ilə qoruma və dekora�v məqsədli son qat lak olaraq 
is�fadə olunur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Bilfa Yarımat Parke Vernik  rulo və �rça ilə tətbiq zamanı  10% nisbə�ndə 
Bilfa Sinte�k Tiner ilə incəldilməli, iki qat halında vurulmalıdır.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada , sərin və quru yerdə dondan, birbaşa günəş 
işığından qorunaraq 3 il müddə�ndə saxlamaq mümkündür.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

 ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK 
KOMPONENTLİ YARIMAT  

GÖRÜNÜMLÜ LAKDIR.
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   Tətbiq ediləcək səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya 
biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Boya tətbiq ediləcək səthlər hər cür kir, pas, 
toz, qəlib yağından təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə prosesləri yerinə 
ye�rilməlidir. Beton , brüt beton və yeni suvaqlı səthlərdə  quruma müddə� 
gözlənilməlidir. Tez quruyur,  səthə yaxşı yayılır və möhkəm yapışır. Dolğu ilə 
astarlanmış səthlərin üzərinə vurulduqda zərbəyə, cızılmaya və sürtünməyə 
müqavimə� daha yüksək olur. Təmizləyici vasitələrə, göbələyə, ziyan verici 
həşəratlara qarşı dayanıqlıdır.

BİLFA YARIMAT
PARKE VERNİK

   Tək qatda ortalama 8-12 m/L. Tətbiq ediləcək səthin növünə, əmiciliyinə 
və quruluşuna görə dəyişə bilər.
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   Tətbiqdən sonra əlavə laka eh�yac yoxdur. Özəl qatqı maddələri sayəsində 
göbələklərə qarşı qoruyucudur. Asan tətbiq edilməklə yanaşı, taxtanı su və 
ultrabənövşəyi şüalara qarşı qoruyur. Səthdə bir film təbəqəsi yaradaraq suyun 
taxtaya çatmasına mane olur. Taxtaya nüfuz etməsi rahatdır. Aşınmaya qarşı 
davamlıdır. Səth üzərində film təbəqəsi əmələ gə�rərək, kif və göbələyə qarşı 
qoruyucu təbəqə  yaradır.

 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Eh�yaca uyğun olaraq 1L Bilfatex ilə 50-100 ml Sinte�k Tiner ilə incəldilir.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada , sərin və quru yerdə dondan , günəş işığından 
qorunaraq ən az 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava 
almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

TAXTA SƏTHLƏR ÜÇÜN  
HAZIRLANMIŞ ALKİD BAĞLAYICI 

ƏSASLI, ŞƏFFAF TƏRKİBDƏ, PARLAQ 
GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİV VƏ QORUYUCU 
MƏQSƏDİ İLƏ  İSTİFADƏ OLUNAN SON QAT 

TAXTAQORUYUCU LAKDIR.

SİNTETİK ƏSASLI BOYA, VERNİK VƏ TİNERLƏR
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   Hər növ  taxta doğrama, fasad üzlüklərinin və taxta bağ mebellərinin rənglənməsi 
üçün  is�fadə olunur.Arı yuvaları, saunalardakı taxta səthlərdə  is�fadə oluna bilər. 
İs�fadədən öncə qarışdırılması tövsiyyə edilir. Fırça, rulo və ya püskürtmə 
üsullarından biri is�fadə olunaraq, səthə 8 saat ara ilə 2 qat tətbiq edilir. 
Laklanacaq  səthlər yağ, kir və tozdan  təmizlənməli, gərəkdirsə sumbatalanmalı  
və təkrar təmizlənməlidir. Daha öncədən Bilfatex tətbiq edilmiş səthlərə yenidən 
laklamaq  gərəkdirsə, səth özünü  daşıya biləcək vəziyyətdədirsə, yüngül formada 
sumbatalanmalı, daha sonra nəmli bezlə silinməli və bir qat  rəngləndirilməlidir. 
Əgər qabaran, qalxan səthlər varsa bunlar səthdən təmizlənməli, daha sonra yeni 
lak  tətbiq edilməlidir. İki qat vurulması tövsiyyə edilir. İs�fadə olunacaq taxtanın 
nəm dərəcəsi 15 %-i keçməməlidir.

BİLFATEX

  Tək qatda ortalama  10-12m / L. İs�fadə olunan astarın növünə, vurulacaq qat 
sayına, tətbiq formasına görə dəyişə bilər.
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   Yüksək və qalıcı parlaqlığa sahibdir. İs�fadə edildiyi zaman parke�n (taxtanın) 
təbiliyini pozmaz. Şəffafdır. Sararmaya qarşı müqavimə� yüksəkdir. İs�fadə 
edildiyində sərt bir film təbəqəsi meydana gə�rir. Evlərin təmizliyində is�fadə 
olunan kimyasallara qarşı dayanıqlıdır. Fırça və rulo izi qalmır. Daxili məkanlarda 
hər növ parket döşəmələrdə, taxta pilləkənlərdə rahatlıqla is�fadə etmək olar.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Bilfa Sinte�k Tinerlə ilk qatda 15% nisbə�ndə, ikinci (və lazım olduğu təqdirdə 
üçüncü dəfədə)  10 % nisbə�ndə incəltmək tövsiyyə edilir. Fərqli marka �nerlərdən 
is�fadə, səthlərdə qabarma, büzüşmə, çatlama və quruma problemlərini meydana 
gə�rə biləcəyini unutmamaq lazımdır.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından 
qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava almayacaq 
şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

 ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK 
KOMPONENTLİ, SƏTHƏ DEKORATİV 

GÖRÜNÜŞ VERƏN  PARLAQ 
PARKET LAKIDIR.
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BİLFA PARKE
VERNİK

1 L ilə 8-12 m boyanır.
2

   Bilfa Parket Lakı is�fadə olunacaq səthlər hər növ kirdən təmizlənməli və tam 
quruluğa sahib olmalıdır. Parket Lak vurulacaq xam səthlər yaxşıca hamarlanmalı 
və təmizlənməlidir. İlk öncə Bilfa Dolğu Vernik vurulmalıdır. Əldə edilən hamar 
səthə Bilfa Parket Lakı 2 və ya lazım olarsa 3 dəfə is�fadə etmək olar. Qatlar 
arasında ən az 5-6 saat gözlənilməlidir. Laklama bitdikdən 24 saat sonra üstündə 
gəzmək olar.  Sinte�k Tiner ilə incəldikdən sonra, qarışım əsnasında yarana biləcək 
köpüyün işinizə əngəl olmaması üçün 20 dəqiqə gözləməyiniz  tövsiyyə edilir. Lakın 
fiziki və kimyəvi dayanıqlılığa sahib olma müddə� 4 gündür. Lakdan is�fadə edildiyi 
vaxt və tam quruma müddə�nə qədər, otağın temperaturu +5 və +30 C arasında 
olmasına diqqət etmək lazımdır.  

0



   Quruluşundakı U.V absorbenləri sayəsində  taxtanı uzun zaman qoruyur. 
Saralmaya qarşı dayanıqlıdır. Şəffaf xüsusiyyə�nə görə taxtanın rəngini 
dəyişdirməz. Təbii görünüşünü nəmə və suya qarşı qoruyan, mükəmməl 
yapışan, daxili və xarici məkan vernikdir. Dəniz nəqliyya�nın taxta səthlərində 
və binalarda hər cür daxili və xarici səthlərdə dekora�v və qoruyucu olaraq 
is�fadə edə biləcəyiniz mükəmməl qoruyucu vernikdir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Püskürtmə tapançası ilə tətbiq zamanı 10% �ner ilə incəldilməlidir.

SƏRFİYYAT

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 12 lt

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, DƏNİZ 
NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN TAXTA 

MATERİALLI HİSSƏLƏRİNDƏ İSTİFADƏ  
OLUNAN, DƏNİZ SUYUNA VƏ ATMOSFER 
DƏYİŞİKLİKLƏRİNƏ DAYANIQLI, PARLAQ 

VERNİKDİR.
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   Bilfa Yat Vernik is�fadə ediləcək taxta səthlər yağ, kir və qabarmış boya 
qalın�larından təmizlənməlidir. Xam səthlərdə öncə taxta qoruyucu tövsiyyə 
edilir. Fırça ilə tətbiq olunur. İs�fadə olunan taxtanın nəmliyi 15%i 
keçməməlidir. İkinci qa�n tətbiqi üçün 4-6 saat gözlənilməlidir. Qatlar 
arasında  yapışmağı ar�rmaq və düzgün səth əldə etmək üçün səthin 
cilalanması məsləhət görülür. Yat Vernik tətbiq edildikdən 4 gün sonra ar�q 
fiziki və kimyəvi dayanıqlılıq qazanır. İs�fadə olunan vasitələr tətbiq bitdikdən 
sonra Bilfa Sinte�k Tiner ilə təmizlənməlidir.

BİLFA YAT
VERNİK

Tək qatda 12-16 m / kq-dır.
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   Yüksək və qalıcı parlaqlığa malikdir. İs�fadə olunduğu parket səthlərin 
təbiliyi pozmaz və rəng dəyişikliyi etməz. Saralmaya qarşı müqavimə� 
güclüdür. Evlərdə is�fadə olunan təmizlik vasitələrinə qarşı dayanıqlıdır. 
Fırça izi qalmaz. Daxili məkan taxta döşəmələrdə, pilləkan və parket 
döşəmələrdə rahatlıqla is�fadə edə biləcəyiniz məhsuldur. 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Bilfa Sinte�k Tiner ilə ilk qa�n tətbiqində 15% nisbə�ndə, ikinci və ya 
üçüncü qa�n tətbiqində isə 5-10% nisbə�ndə incəldilməsi tövsiyyə edilir. 
Fərqli marka �nerlərlə incəldilərsə qabarma, büzüşmə, çatlama və quruma
kimi problemlərlə üzləşə bilərsiniz.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada  sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından 
qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava 
almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 3.5lt

ÜRETAN ALKİD ƏSASLI, TƏK 
KOMPONENTLİ ÜSTÜN  KEYFİYYƏTLİ  

PARLAQ VERNİKDİR. CIZILMAYA QARŞI 

SİNTETİK ƏSASLI BOYA, VERNİK VƏ TİNERLƏR

"UNİTAR MMC" Bilfa markalı məhsulların istehsalçı şirkə�dir.
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BİLFA LUXE
PARKET LAKI

   1L ilə 8-12 m  laklamaq  mümkündür. İs�fadə olunacaq səthin qat sayısına 
və tətbiq formasına görə dəyişiklik göstərə bilər.
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   Luxe Parket Lakı is�fadə olunacaq səthlər hər cür kirdən təmizlənməli və 
yetərli quruluqda olmalıdır. İlk əvvəl səthə BİLfa Selilozik  Dolğu  lakı tətbiq 
olunur, sumbatalanır və təmizlənir. Daha sonra  BİLFA LUXE PARKET LAKI 2 
gərək olarsa 3 qat tətbiq olunur. Qatlar arası ən az 5-6 saat gözləmək lazımdır. 
İs�fadə olunacaq səthin nəmlik dərəcəsi 15%-i keçməməlidir. Təmir 
əsnasında və məhsulun tam quruması tamamlanana qədər məkanın 
temperaturu +5 və +30 C keçməməlidir. Fırça, rulo və püskürtmə ilə 
tətbiq olunur. 

0



   Örtücülük qabiliyyə� yüksək, tez quruyan,  saralmayan və atmosfer şərtlərinə 
qarşı davamlıdır. Daxili və xarici məkanlarda taxta, dəmir-polad, beton, brüt 
beton, betopan, alçıpan  kimi səthlərdə və mebellərdə uyğun astar ilə rahatlıqla 
is�fadə oluna bilər. Tətbiq olunduğu səthə super parlaq bir görüntü verir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Parlaq boya rulon və ya �rça ilə tətbiqi zamanı 1L  ilə  50-100 ml , tapança 
tətbiqi zamanı isə 100-150 ml sinte�k �nerlə yumşaldılır.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada , sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından 
qorunaraq  3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava 
almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 3.5Lt , 15 Lt

ALKİD BAĞLAYICI ƏSASLI, 
LUXE PARLAQ BİR DEKORATİV BOYADIR.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ
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   İs�fadə olunacaq səthlər düzgün,  sağlam, astar və son qat boyanı daşıya 
biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Binaların iç səthlərində, metal səthlərində 
dekora�v olaraq son qat boyanmasında is�fadə olunur. Boyanacaq səth yağ, 
kir, pas və hər növ köhnə boyalardan təmizlənib, sinte�k an�pas ilə astarlanır.                          
4 saat fasilədən sonra isə 2-ci qat çəkilir. Tətbiq olunduğu səthlərə parlaq 
effekt verir. Köhnə boyalı səthlər üzərinə astar tətbiqinə keçmədən öncə, 
səthdə cilalanma işləri görülməlidir. Cilalanma  edilən səth Bilfa Sinte�k 
Astar ilə astarlanmalıdır. Sonrasında 2 qat Luxe Parlaq Boya tətbiq etmək olar.

LUXE PARLAQ
BOYA

1 L ilə tək qatda  ən azı 8-10 m  sahə boyanır.
2



İSTİFADƏ 
QAYDALARI

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə , dondan, günəş 
işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər.Məhsulun qapağını is�fadədən s
onra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 0.5 Lt, 1 Lt, 2,5 Lt

AĞ NEFT FRAKSİYASI 
MƏHSULU SİNTETİK HƏLLEDİCİDİR.
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SINTETİK 
TİNƏR

   Bilfa Sinte�k Tiner sinte�k əsaslı bütün boya, lak və astarların  
tətbiqində həlledici  olaraq, e�barla  is�fadə edilə bilər. Ayrıca, sinte�k 
əsaslı  boya tətbiqi üçün  is�fadə olunan alət və vasitələrin (�rça, rulo, 
tapança, şpatel və s) təmizlik işlərində  is�fadə olunur. Həmçinin yeni 
boyanacaq dəmir-polad səthlərin boyama öncəsi üzərlərində olan, 
pas tozları və bu kimi kirlərdən təmizləmək üçün is�fadə olunur.
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