
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.

"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

   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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