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ARCHAIC	  

Code:	  F0140	  

Akrilik	  emülsiyon	  esaslı,	  elyaf	  katkılı	  dekoratif	  bir	  iç	  cephe	  kaplamasıdır.	  
	  
UYGULAMA	  ALANI	  
Binaların	  iç	  kısımlarındaki	  duvar,	  sıva,	  brüt	  beton	  ve	  ahşap	  yüzeylerde,	  zemin	  hazırlığı	  sonrasında	  uygun	  astarı	  ile	  
beraber	  kullanılır.	  

ÖZELLİKLERİ	  
• Yüzeyde	  antik	  çağ	  efekti	  sağlayan	  yapısı	  vardır.	  	  
• Kadifemsi	  bir	  doku	  verir.	  	  
• Yüksek	  su	  buharı	  geçirgenliği	  sayesinde,	  buharın	  dışarıya	  atılmasını	  ve	  yüzeyin	  nefes	  almasını	  sağlar.	  	  
• Su	  bazlıdır;	  kokmaz,	  insan	  sağlığına	  ve	  çevreye	  zarar	  vermez.	  	  
• Parfümlü	  özelliği	  ile	  uygulama	  yapılan	  ortamların	  hoş	  kokmasını	  sağlar.	  

	  
YÜZEY	  HAZIRLAMA	  

• Uygulama	  yapılacak	  yüzeylerdeki	  her	  türlü	  kir	  yağ,	  kabarmış	  boya	  ve	  toz	  temizlendikten	  sonra,	  yüzey	  
bozuklukları	  FİRACOLOR	  AKRİLİK	  MACUN	  	  ile	  düzeltilmeli,	  FİRACOLOR	  FİRAPRİMER	  ile	  astarlanmalıdır.	  	  

	  
UYGULAMA	  TALİMATI*	  

• Uygulama	  öncesi	  ARCHAIC	  BASE,	  içine	  hiç	  bir	  şey	  ilave	  edilmeden	  iyice	  karıştırılır.	  	  
• Plastik	  mala	  ile	  yüzeye,	  istenilen	  efekte	  uygun	  olarak	  düzensiz	  bir	  şekilde	  uygulanır.	  	  
• ARCHAIC	  BASE	  uygulamasından	  2	  gün	  sonra	  ARCHAIC	  FINISH,	  özel	  bezi	  veya	  eldiveni	  yardımıyla	  yüzeye	  

dairesel	  hareketlerle	  uygulanır.	  	  
• Uygulama	  sırasında	  ve	  sonrasındaki	  24	  saat	  içinde	  uygulama	  yapılacak	  yüzeyin	  ve	  ortamın	  +5	  ˚C’nin	  altında	  

olmamasına	  dikkat	  edilmelidir.	  	  
	  
Kuruma	  Süresi	  :	  23˚C’lik	  ortamda	  dokunma	  süresi	  	  5-‐6	  saat,	  tam	  kuruma	  süresi	  24	  saattir.	  	  
	  
Ambalaj:	  10	  KG	  –	  20	  KG	  

Tüketim	  :	  Yüzey	  düzgünlüğü	  ve	  uygulama	  tekniklerine	  bağlı	  tek	  kat	  uygulama	  için	  	  
1	  –	  1,2	  kg	  /m²	  

Flash	  Point:	  Su	  bazlı,yanmaz	  

Depolama:	  Kapalı	  ambalajında,	  1	  yıl,+5˚C	  ile	  +30˚C	  arasında	  depolanmalıdır.	  

Uyarılar:	  Çocukların	  ulaşabileceği	  yerlerden	  uzak	  tutunuz.	  Göz	  ve	  cilt	  temasından	  sakınınız.	  	  	  

*Daha	  sağlıklı	  bir	  uygulama	  için,	  ürünün	  teknik	  bülteni	  mutlaka	  incelenmelidir.	  
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