
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.

"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

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