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   Yüksək örtmə gücünə sahib Bılfa Fasad , hazırlanmasında is�fadə olunan  
piqmentlər sayəsində UV şüalarına dayanıqlıdır. Üstün yapışma gücünə sahib  
olduğundan, is�fadə edildiyi səthə çox yaxşı  yapışır. Hər cür hava şərai�nə, 
yağış, qar, günəş şüalarına dayanıqlıdır. İs�fadə edildiyi səthlərə  yayılma 
xüsusiyyə�nə görə asan sürülür. Zaman və əməyə qənaət edir. Nəfəs alma 
özəlliyi sayəsində səthdə yaranan nəmin çölə çıxa bilməsinə şərait yaradır.

   Gips, beton, brut beton, betapan ve MDF kimi səthlərdə is�fadə etmək olar. 
Tətbiq olunacaq səthin sağlam, quru, təmiz və özünü daşıya biləcək vəziyyətdə 
olması lazımdır. Hər cür kir, toz və yağdan təmizlənməlidir. Beton, brüt beton, 
yeni sıvalı səthlərin  tam  quruma  vax� gözlənilməlidir (28 gün). Lazım olarsa 
səthlərdə  düzəltmə və təmir işləri görülməlidir. Bilfa Akrilik Astar ilə divarlar 
astarlandıqdan sonra Bilfa Fasad boyası ən az 2 qat tətbiq olunmalıdır. Qatlar 
arasındakı gözləmə zamanı 6-8 saat olmalıdır. Yüksək temperaturlu havalarda 
astar və boyanın tətbiq edilməsi məsləhət olunmur. Boyanın  is�fadə  edildiyi  
ve quruma  zamanı boyunca mühit və səthin temperaturu +5 və +30 C arasında 
olması və hər cür yağış, nəm və dondan qorumasi lazımdır.
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   Təmiz su ilə 10% qədərində incəldilir. Xarici məkan boyalarında ediləcək 
yüksək dəqiqlik tələb olunan işlərdə məhsulların eyni miqdarda 
incəldilməsinə, ton fərqlilikləri olmaması üçün diqqət edilməlidir.

Tək qatda 1l boya ilə 10-12 m  səth boyana bilər.
2

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

3.5 kq, 10 kq, 25 kq.



SİLİKONLU ASTAR
SİLİKONLU  AKRİLİK KOPOLİMER 

ƏSASLI YARI ŞƏFFAF DAXİLİ VƏ XARİCİ   
MƏKAN ASTARIDIR.

   Boyanacaq səthə çox yaxşı nüfuz edərək sağlam bir bünövrə yaradıb,  
boyanın səthə ən yaxşı şəkildə yapışmasını və boya sərfiya�nın aza  
endirilməsini təmin edir. Brüt beton, düz və ya qabarıq, rəngini i�rmiş 
silikon və ya akrilik əsaslı səthlərdə  astar olaraq is�fadə olunur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Bilfa  Silikonlu Astar 10-15 % su ilə incəldildikdən sonra, tək qat halında  
səthə daha yaxşı nüfuz edir.

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 10 kq, 16 kq.
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   Tətbiq ediləcək səthin sağlam, quru, təmiz və öz özünü daşıya biləcək 
vəziyyətdə olması lazımdır. Tətbiqdən öncə səth kir, toz, yağ və 
qabarıqlarda  təmizlənməlidir. Bilfa Silikonlu Astar xarici məkan 
boyalarında boyadan əvvəl, məcun tətbiq  olunduğu zaman düzəltmə 
işləmlərindən  sonra is�fadə olunur. Yüksək temperaturlu vaxtlarda 
is�fadəsi tövsiyyə edilmir. Fərqli teksturalar əldə etmək üçün məcunu 
püskürtmə yolu ilə vurmadan öncə, astarlama işləmləri yerinə ye�rilir. 
Tətbiq və is�fadə zamanı temperaturun +5 ilə +30 C olması məsləhətdir. 
Hər cür yağış, şeh və dondan qorunmalıdır.
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1 kq ilə təxminən 12-14 m astarlana bilər.
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   Bilfa Plas�k  ekonomik və keyfiyyə� bir arada verən, su qaldırıcı keyfiyyətdə yüksək 
örtücülüyə sahib bir boyadır. Tətbiq olunduğu səthlərdə sürtünməyə dayanıqlı, 
mükəmməl yapışma özəllikləri olan film təbəqəsi verir. Tənəffüs etmə qabiliyyə� 
yüksək olduğundan çatlamaz və tökülməz. Su əsaslı olması səbəbi ilə narahat 
edici bir qoxusu yoxdur və ekoloji mühit dostudur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Fırça və rulo tətbiqində təmiz su ilə 10-15 % incəldilərək iki qat halında 
tətbiq edilməsi tövsiyyə olunur.

SƏRFİYYAT Tək qatda 1 lt boya ilə 10-12 m2 səth boyana bilər.

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 3.5 kq, 10 kq, 25 kq

STİREN AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASLI 
MAT DEKORATİV DAXİLİ  MƏKAN 

DİVAR BOYASIDIR

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR
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   İs�fadə olunacaq səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək 
vəziyyətdə olmalıdır. Boya olunacaq səthlər hər cür kir, toz, qəlib yağından 
təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə işləri yerinə ye�rilməlidir.Köhnə boyalı səthlər 
üzərinə, astar tətbiqinə keçmədən əvvəl səthlərin tamamına yüngül zımpara edilməsi 
unudulmamalıdır. Səthlərdə boyanın örtücülüyünü ar�rmaq məqsədi ilə 1 qat ləkə 
örtücü boya tətbiq edildikdən sonra bir və ya iki qat halında Bilfa Plas�k boya son 
qat boya kimi tətbiq edilə bilər. Tətbiq əsnasında və boyanın tam quruması 
tamamlanana qədər, məkan və səthin temperaturu +5 və +30 C arasında olmasına 
diqqət edilməlidir. Səthlər dondan qorunmalıdır. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq 
oluna bilər.
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   Hamar görünüşlü, yüksək örtücülüyə sahib tavan boyasıdır. Tətbiq 
olunduğu səth ilə bütünləşir. Qabarma və tökülmə yaşanmaz. Ekoloji 
cəhətdən ziyansız, qoxusuz, kif tutmazdır. Sürtünməyə, nəmin ziyanlı 
təsirinə dayanıqlıdır. Yayılma gücü sayəsində əməyə qənaət edər, 
yüksək tənəffüs qabiliyyə�nə sahibdir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Fırça və rulo ilə tətbiq əsnasında 10-15 % su ilə incəldilərək, iki qat 
halında is�fadəsi tövsiyyə edilir.

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 3.5 kq, 10kq, 25kq.

BİLFA TAVAN
STİREN AKRİLİK EMULSİYA ƏSASLI 

DAXİLİ MƏKAN SON QAT 
TAVAN BOYASIDIR.

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR
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   Tətbiq olunan səth sağlam, quru və təmiz olmalıdır. Kirli, tozlu, 
qabarmış və köhnə boyalar səthin üzərindən qazınıb, təmizlənməlidir. 
Boya tətbiqi zamanı ətraf temperatur +5 və +35 C tövsiyyə edilir.
Səthlər dondan qorunmalıdır. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq oluna 
bilər. 
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   Tək qatda ortalama 10-12 m / L. İs�fadə ediləcək səthin növünə, 
əmiciliyinə, quruluşuna görə dəyişə bilər.
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BİLFA KONTAKT

   İs�fadəsi asandır. Sement və xüsusilə alçı əsaslı suvaqların qəlibdən 
çıxan beton səthlərədaha yaxşı yapışmasını ar�ran astardır. Tərkibində 
həlledici yoxdur, sement və xüsusilə gips əsaslı suvaqların suyunun tez 
itməsinin qarşısını alır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ İncəltməyə eh�yac yoxdur.İs�fadəyə hazır haldadır.

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 5 kq, 10 kq, 25 kq

Modifikisiyalı polimerləşdirilmiş , qətran əsaslı, 
hamar beton səthlərdə, divarlarda və tavanlarda 
sement və xüsusi ilə gips əsaslı suvağın səthlərə 

yapışma müqavimə�ni və dözümlülüyünü 
ar�ran astardır.

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR

"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

   Ortalama tək qatda 4m /kq. Tətbiq olunacaq səthin növünə, 
əmiciliyinə və quruluşuna görə dəyişir.
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   Brüt beton kimi səthlərə gips və sement əsaslı  qarışımlardan əvvəl 
is�fadə olunur. Brüt beton divar, sütun, tavan kimi səthlərdə yapışma 
gücləndiricisi kimi is�fadə olunur. İs�fadə ounacaq səthlərdə astarın 
yapışmasına maneə olan hər cür kir, pas və varsa qəlib yağlardan 
təmizlənməlidir. Səthdəki əyriliklər təmir edilməlidir. Səth quru və 
təmiz olmalıdır. İs�fadə zamanı Bilfa Kontakt müntəzəm olaraq 
qarışdırılmalıdır. Gips is�fadəsi zamanı səthin tamamı ilə quruması 
gözlənilməlidir(24 saat). İs�fadə temperaturu +5 +30 C arasında 
olmalıdır.
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BİLFA PLUS

   Bilfa Plus mat və  hamar görünüşlü boyadır. Tətbiq zamanı səthlə bütünləşir. Su 
əsaslı olması səbəbi ilə narahat edici qoxusu yoxdur və ekoloji olaraq təmizdir. 
Tətbiq olunduğu səthlərdə sürtünməyə dayanıqlı, mükəmməl yapışma özəllikləri 
olan film təbəqəsi verir. Tənəffüs etmə qabiliyyə� yüksək olduğundan çatlamaz və 
tökülməz.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Fırça və rulo is�fadəsi zamanı təmiz su ilə 10-15% incəldilərək iki qat halında 
tətbiqi tövsiyyə edilir.

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 3.5 kq, 10 kq, 25 kq.

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR

STİREN-AKRİLİK KOPOLİMER ƏSASLI, 
SİLİNƏ BİLƏN, MAT GÖRÜNÜMLÜ, DEKORATİV 

DAXİLİ MƏKAN DİVAR BOYASIDIR.
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   Bilfa Plus daxili məkan köhnə-yeni boyalı, suvaqlı tavan-divar, gips, macun, alçıpan, 
betopan, OSB, şüşə teks�li səthlər üzərinə astarlama is�fadə edildikdən sonra tətbiq 
oluna bilər.İs�fadə olunacaq səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya 
biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Boya tətbiq olunacaq səthlər hər cür kir, toz, qəlib 
yağlardan təmizlənməli, lazımlı səth düzəltmə işləri yerinə ye�rilməlidir. Beton, brüt 
beton və yeni suvaqlı səthlərdə tam quruma vax� gözlənilməlidir (28 gün). Köhnə 
boyalı səthlər üzərinə, astar tətbiqinə keçmədən əvvəl bütün səthə hamarlaşdırma 
tətbiq edilməsi unudulmamalıdır. İlk dəfə tətbiq olunacaq  yeni suvaqlı səthlərdə,  
Bilfa Akrilik  Astar Və ya Bilfa Bİnder tətbiq edilməlidir. Əhəng üzərinə birbaşa boya 
vurulmamalıdır. Tətbiq zamanı və boyanın tam quruması tamamlanana qədər məkan 
və səth temperaturu +5 və +30 C arasında olmasına diqqət edilməlidir. Qatlar 
arasında gözləmə zamanı 6- 8 saat olmalıdır. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq 
oluna bilər.
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   Tək qatda 1 lt  boya ilə 10-12 m  boyana bilər.İs�fadə olunacaq səthin növünə 
görə dəyişiklik göstərə bilər.
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BİLFA SİLAN

   Bilfa boyalarının Silikon texnologiyası ilə gəlişdirilmiş rütubət, nəm, günəş, yağış və hər 
cür hava şərai�nə dayanıqlılıq göstərən , su dəfedici və nəfəs alma cəhə�ni özündə 
bütünləşdirən su əsaslı son qat xarici məkan boyasıdır. Bilfa Silan maxsimum nəfəs alma 
özəlliyi ilə fasad cəbhələrin quru qalmasını və    enerji itkisinin qarşısını alar. 4 mövsüm 
maksimum performans göstərir, ilk   günki rəng tonunu illərlə qoruyur. Tətbiq edildiyi 
səthlərə mükəmməl yapışır , pullanıb tökülmür. Tətbiqi asan, sürətli və sərfəlidir.
Maxsimum buxar  keçiriciliyi vardır. Tez quruyar rəngi solmaz. İs�fadə edildiyi səthə 
mükəməl tutunur çatlamaz, qabarmaz.tökülməz.Örtücülüyü son dərəcə yüksəkdir. 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ

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 3.5 kq, 10 kq, 25 kq

HƏR CÜR HAVA ŞƏRAİTİNƏ DAYANIQLILIQ 
GÖSTƏRƏN SİLİKON ƏSASLI , DEKORATİV 

SON QAT XARİCİ MƏKAN BOYASIDIR.
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   Fırça və rulo is�fadəsi zamanı təmiz su ilə 10 % incəldilərək iki qat vurulması tövsiyyə 
edilir. Ton  fərqliliklərinin olmaması üçün böyük m   sahələrdə  boyanın eyni  nisbətdə  
incəldilməsi tövsiyyə olunur.
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   Boyanacaq divar səthinə və əmiciliyinə görə tək qatda 1 lt boya ilə 8-10 m  sahə boyana 
bilər. Dəqiq sərfiyyat üçün həmin sahədə boyanı test edib miqdarı müəyyən etmək olar.
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   Tətbiq olunacaq səth yaxşıca təmizlənir, çatlar Bilfa Xarici Məkan Məcunu ilə təmir 
olunur.Geniş səthlərdə rulo ilə tətbiq edilir, divar kəsişmə yerləri və pəncərə kənarlarında 
�rça is�fadə edilir .Tətbiq olunacaq səthin quru, təmiz  və öz özünü  daşıyacaq vəziyyətdə  
olması  lazımdır . Divarlarda yuyulmamış dəniz qumundan is�fadə edildiyi və ya zəmindən 
aldığı nəmin nə�cəsində ovxalanma kimi hallar müşahidə edilərsə  öncə mütəxəssislə 
məsləhət etməyiniz tövsiyyə olunur. Beton, brut beton və yeni  suvaq edilmiş  səthlərdə 
möhkəmlənmə zamanına diqqət edilməli (28  gün ).Bilfa  Silikonlu  Astar ilə  divarlar  
astarlandıqdan sonra boyama işinə  başlamaq  olar. Bilfa Silan Boya  is�fadəsi ən az iki qat, 
gözləmə zamanı isə 6-8 saat olmalıdır. Boya is�fadəsi zamanı məkanın və səthin temperaturu 
+5 və 30 C dərəcədən çox olmamasına, hər növ yağışdan və dondan qorunmasına diqqət 
edilməlidir. 
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İPƏK PARLAQ

   Sürtünməyə, zərbəyə, atmosfer təsirlərə və UV şüalara dayanıqlıdır, 
səthi mükəmməl qoruyur. Ekoloji cəhətdən ziyansızdır.Hər cür �pli alçı, 
sıva, beton,xüsusiyyətlərini i�rmiş, solmuş köhnə səthlərdə və sairə 
inşaat materiallarının üzərində dekora�v məqsədli və qoruyucu son 
qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Boya is�fadə edilmədən əvvəl 10-15 %   su ilə qarışdırılmalıdır.

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 2.5lt, 7.5lt , 15 lt

SAF - AKRİLİK EMULSİYA ƏSASLI XARİCİ VƏ DAXİLİ 
MƏKANLARDA İSTİFADƏ EDİLƏN İPƏK PARLAQLIĞA 
MALİK DEKORATİV GÖRÜNÜŞLÜ SON QAT BOYADIR.

SÜRTÜNMƏYƏ ,ZƏRBƏYƏ, ATMOSFER TƏSİRLƏRƏ VƏ 
UV ŞÜALARA DAYANIQLIDIR, SƏTHİ MÜKƏMMƏL 

QORUYUR. EKOLOJİ CƏHƏTDƏN ZİYANSIZDIR.
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   Hər cür alçı, sıva, beton, xüsusiyyətlərini i�rmiş, kirlənmiş, solmuş 
köhnə səthlərdə və sairə inşaat materiallarının üzərində dekora�v 
məqsədli və qoruyucu son qat boyadır. Tədbiq olunan səth sağlam, 
quru və təmiz olmalıdır. Boya tətbiq olunan zaman ətraf temperatur
5-30 C olması tövsiyə edilir. Bilfa İpək Parlaq tətbiqindən öncə divarlar 
Akrilik Astar ilə astarlanmalıdır.

0

Tək  qatda  1l boya ilə 10-12 m  səth boyana bilər.
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AKRİLİK ASTAR

   Boya ilə səth arasında bağlayıcı körpü qurar, bağlılığı ar�rır, boya 
sərfiyya�nı azaldır. Üzərinə tətbiq ediləcək boyanın səth tərəfindən 
ar�q əmilməsinin qarşısını alar.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Astarın tətbiqi zamanı 10 % su ilə incəldilməsi gərəkdir.

SƏRFİYYAT

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

QABLAŞDIRMA 10 kg, 16 kg

AKRİLİK KOPOLİMER EMULSİYON 
ƏSASLI XARİCİ MƏKAN ASTARI.

"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

   Brüt beton, düz və ya kobud suvaqlı, mineral əsaslı səthlərdə, rəngini 
i�rmiş özünü daşıya biləcək akrilik  və ya silikon əsaslı səthlərdə astar 
olaraq is�fadə edilir. Tətbiq ediləcək səthin quru, təmiz, sağlam, özünü 
daşıya biləcək vəziyyətdə olması lazımdır. Varsa hər cür kir, toz, qəlib 
yağından təmizlənməlidir. Gərək olarsa səth düzəltmə və təmir işləri 
edilməlidir. Heddinden yuksek havalarda tətbiqi məsləhət edilmir. 
Məkan və səth temperaturunun +5 və + 30 C olması və hər cür yağış, 
nəm, dondan qorunması məsləhətdir.

0

   Tək qatda ortalama 7-11 m / L. Səthin növünə, əmiciliyinə, quruluşuna 
görə dəyişiklik göstərə bilər.
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BİLFA RULOTEX

   Yüksək örtmə gücünə sahibdir.İs�fadə olunduğu səthə yapışma gücü 
sayəsində möhkəm yapışır. Suya, rütubətə , dəniz suyuna , şaxtaya  və 
günəş şüalarına dayanıqlıdır. İs�fadə olunduğu səthlərə yayılma 
xüsusiyyə�nə görə rahat yayılır.Su dəfedici xüsusiyyə� sayəsində suya 
qarşı  davamlıdır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ İs�fadəyə hazırdır.İncəltməyə eh�yac yoxdur.

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 25 kg

STİREN AKRİLİK KOPOLİMER 
BAĞLAYICI ƏSASLI MAT GÖRÜNÜMLÜ 

XARİCİ MƏKAN ÖRTÜYÜDÜR.
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Rulo ilə 1-1,5 kq/m
2

   Beton, brüt beton, MDF, rəngini i�rmiş özünü daşıya biləcək köhnə boyalı 
səthlərə tətbiq edilə bilər. Gərəkli olarsa səthin işlənməsi və təmiri  edilməlidir.
Daxili və xarici məkanlarda beton, suvaq və məcunlanmış astarlı səthlərdə 
rahatlıqla is�fadə olunur. Tətbiq olunacaq səth yaxşıca təmizlənir, çatlar Bilfa  
Məcunu ilə təmir olunur. Bütün səth Bilfa Silikonlu  Astar ilə astarlanır. Tək qat 
astar tətbiq edildikdən sonra istənilən zövqə posteki və ya süngər rulo ilə 
Ruloteks tətbiq edilir. Tətbiq edilərkən minimum is�lik 5 C olmalıdır. Hər 
cür yağış, nəm, dondan qorunmalıdır. Rulotex məhsulu is�fadə olunduğu 
zaman, desən fərqliliklərinin ortalığa çıxmaması üçün gərəkli hassasiyyət 
göstərilməlidir.

0



BİLFA SİLİKONLU
İPƏK MAT

   İpəksi mat özəlliyi ilə  işığı əks etdirir, məkanda genişlik hissi yaradır.Hər cür səthə 
mükəmməl yapışma göstərir. Elas�k xüsusiyyə� sayəsində  is�fadə olunduğu səth 
ilə bütünləşərək çatlamaz, qopmaz və qabarmaz. Canlı rənglərlə mükəmməl 
örtücülüyə sahibdir. Silinəbilmə xüsusiyyə� vardır. Tənəffüs edə bilmə cəhə� ilə 
divardakı rütubə� çölə atar. İs�fadəsi asandır. İlk günkü rəng çalarını illərlə qoruyur. 
Səthlərə ipəksi mat görünümündə təmiz və dekora�v bir görünüş verir. İs�fadə 
zamanı yayılma özəlliyi  sayəsində zamana qənaət edər. Narahat edici bir qoxusu 
yoxdur və ekoloji olaraq təmizdir.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Fırça və rulo is�fadəsi zamanı təmiz su ilə 10-15% incəldilərək iki qat is�fadəsi 
tövsiyyə edilir.

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 3.5 kq, 10 kq, 25 kq.

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR

SİLİKON ƏSASLI, DƏFƏLƏRLƏ SİLİNƏ BİLƏN 
VƏ YUYULAN İPƏK MAT GÖRÜNÜMLÜ 
DEKORATİV DAXİLİ MƏKAN BOYASIDIR.
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   Saten gips, macun və astarlama kimi alt döşəmə hazırlığı edilmiş səthlərə, yeni 
və düzgün səthli divar və tavanlara, köhnə boyalı, rəngini i�rmiş divarlara və boyana 
bilən divar kağızı üzərinə son qat boya olaraq is�fadə edə biləcəyiniz məhsuldur.
İs�fadə olunacaq səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək 
vəziyyətdə olmalıdır. Boya is�fadə ediləcək səthlər hər cür kir, toz, qəlib yağı, lazımsız  
təbəqələrdən təmizlənməli və yeni düzgün səth hazırlığı edilməlidir. Beton, brüt 
beton və yeni suvaq olunmuş səthlərdə is�fadə qaydalarına riayət olunmalıdır 
(28 gün). Əhəng üzərinə birbaşa boya tətbiq edilməməlidir. Silikonlu İpək Mat 
boyanın tətbiqindən əvvəl Bilfa Binder və yaxud Silikonlu Astar ilə astarlama prosesi 
yerinə ye�rilməlidir. Silikonlu İpək Mat Boya 2 qat tətbiq olunur. Quruma müddə� 6-8 
saatdır. Tətbiq əsnasında və boyanın tam quruması tamamlanana qədər, məkan və 
səthin temperaturu +5 0C və +30 C arasında olmasına diqqət edilməlidir. Səthlər 
dondan qorunmalıdır. Fırça, rulo və püskürtmə ilə tətbiq edilə bilər.
 

0

Tək qatda boya ilə 10-12 m  boyana bilər.
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BİLFA BİNDER

   Səthə çox əla nüfuz edir , sağlam bir səth yaradaraq son qat boyanı səthə yapışdırır, 
səthin hopduruculuq dərəcəsini və sərfiyya�nı azaldır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Bilfa Binder həcmən 1:7 nisbə�ndə su ilə incəldilir.

SƏRFİYYAT

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

QABLAŞDIRMA 1Lt, 4Lt. 

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR

SİLİKON ƏSASLI, ŞƏFFAF, 
DAXİLİ VƏ XARİCİ SƏTHLƏRDƏ  

İSTİFADƏ OLUNAN DİVAR ASTARIDIR
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   BİLFA BİNDER həcmən 1:7 nisbə�ndə su ilə qarışdırılır, �rça ilə səthə hopdurulur.
İs�fadədən əvvəl səthin qabarmış   hissələri  yağ , kir və tozdan təmizlənməlidir.
Gips və bənzər səthlərdə yonulma prosesi yerinə ye�rildikdən sonra nəmli bir bez 
ilə tozu alınmalı və daha sonra astar tətbiqinə keçilməlidir .Bilfa Binder lazım olan 
incəltmə edildikdən sonra �rça və ya rulo ilə tətbiq olunmalıdır.Tətbiq əsnasında 
səth temperaturu +5 və +300 C arasında olmalıdır. Astar  tətbiqi və quruma zamanı 
səth dondan qorunmalıdır. Bilfa Binder tətbiqindən ən az 4 saat sonra boya tətbiq 
oluna bilər. 

0

   Səthin hopduruculuq dərəcəsinə görə 1:7 nisbə�ndə incəldilmiş Bilfa 
Binder ilə 25-40 m  sahəni astarlamaq olar.Tətbiq ediləcək səthin növünə, 
əmiciliyinə , quruluşuna görə dəyişə bilər.
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BİLFA MACUN

   Hər cür hava şərai�nə  dözümlü olub, divarın nəfəs almasına maneə olmayan və 
su izoliyasiyası yaradan akrilik macundur. Daha əvvəl boyanmış və qabarmış xarici 
səthlərin təmizlənməsi ilə  yaranan boşluqların doldurulmasında dolğu vəzifəsini 
yerinə ye�rir. Su və nəmə qarşı müqavimə� güclüdür. Çox sağlam və bərabər 
düzlükdə bir səth yaradır. Quruduqdan sonra BİLFA AKRILIK  ASTAR is�fadə etmək 
şər� ilə, hər cür boya is�fadə oluna bilər.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ İncəltməyə eh�yac yoxdur. İs�fadəyə hazır haldadır.

SƏRFİYYAT 1 kv.b üçün  0,5-1,5 kq-dır.

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

QABLAŞDIRMA 4.5 kq, 10 kq, 25 kq

STİREN AKRİLİK   KOPOLİMER  ƏSASLI  
XARİCİ MƏKAN DİVAR MACUNUDUR
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   Binaların xarici səthlərində  suvaq izlərini yox etmək, çatları doldurmaq, düzgün 
səth əldə etmək üçün is�fadə olunur. İki qat tətbiq olunur. Tətbiq ediləcək səthin 
sağlam, quru, təmiz və özünü daşıya biləcək vəziyyətdə olmalıdır. Beton, brüt 
beton ve yeni suvaqlı səthlərdə quruma zamanına riayət edilməlidir(28 gün).
Yalnız ilk qat quruyub sərtləşdikdən sonra (24 saat) ikinci qat tətbiq oluna bilər.
Quruduqdan sonra BİLFA AKRILIK ASTAR is�fadə etmək şər�  ilə, hər cür boya 
is�fadə oluna bilər.Əsin�li və is� havalarda uyğulama məsləhət edilmir. 
Temperaturun +5 və +30 C arasında olmasına diqqət edilməlidir.
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