
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.

"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

   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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