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NATURİN	  NATURAL	  
Code	  F3110	  

Akrilik	  emülsiyon	  esaslı	  kullanıma	  hazır	  doğal	  renkli	  taşlar	  içeren	  dekoratif	  sıva.	  
	  
UYGULAMA	  ALANI:	  Her	  türlü	  yapıların	  dış	  cephelerinde	  kara	  sıva,	  brüt	  beton,	  çimento	  levha	  ve	  ısı	  yalıtım	  sistemleri	  
üzerinde	  son	  kat	  kaplama	  malzemesi	  olarak	  uygun	  astarı	  ile	  birlikte	  kullanılır.	  
	  
ÖZELLİKLERİ:	  	  

• 1	  mm	  ve	  3	  mm	  olmak	  üzere	  2	  ayrı	  boyutta	  üretilir.	  	  
• Su	  buharı	  geçirgenliği	  sayesinde,	  su	  buharının	  dışarıya	  atılmasını	  ve	  yüzeyin	  nefes	  almasını	  sağlar.	  
• Uygulama	  esnasında	  oluşturduğu	  kalın	  film	  tabakasından	  dolayı	  yüzeydeki	  hataları	  kapatır.	  	  
• Dış	  etkenlerden,	  yağmur,	  kar,	  nem,	  aşırı	  sıcak	  veya	  aşırı	  soğuk	  gibi	  hava	  şartlarından	  etkilenmez	  ve	  renkleri	  

solmaz.	  	  
• UV’	  ye	  ve	  alkaliye	  karşı	  dayanıklıdır.	  	  
• Su	  bazlıdır;	  kokmaz,	  insan	  sağlığına	  ve	  çevreye	  zarar	  vermez.	  	  

	  
YÜZEY	  HAZIRLAMA	  

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

	  
UYGULAMA	  TALİMATI*	  

• Eski	  boyalı	  veya	  yeni	  boyanacak	  yüzeyler	  FİRACOLOR	  UNIFIRA	  ile	  astarlanmalıdır.	  	  
• NATURİN	  NATURAL	  mineral	  sıva	  homojen	  bir	  kıvama	  gelene	  kadar	  iyice	  karıştırılmalıdır.	  	  
• NATURİN	  NATURAL	  mineral	  sıva	  çelik	  mala	  ile	  tüm	  yüzeye	  eşit	  kalınlıkta	  yayılmalıdır.	  	  	  	  
• NATURİN	  NATURAL	  mineral	  sıva	  çelik	  mala	  ile	  yüzeye	  yayıldıktan	  sonra	  normal	  hava	  şartlarında	  20	  dk	  sonra	  

çelik	  mala	  ile	  perdahlanmalıdır.	  	  	  
• Perdahlanan	  çelik	  mala	  zaman	  zaman	  su	  ile	  temizlenmelidir.	  
• Uygulama	  sırasında	  ve	  uygulama	  sonrasındaki	  24	  saat	  içinde	  uygulama	  yapılacak	  yüzeyin	  ve	  ortamın	  +5	  ˚C’nin	  

altında	  olmamasına	  dikkat	  edilmelidir.	  
Kuruma	  Süresi	  :	  23˚C’lik	  ortamda	  dokunma	  süresi	  	  4-‐6	  saat,	  tam	  kuruma	  süresi	  24	  saattir.	  	  
Ambalaj:	  	  25	  KG	  
Tüketim	  :	  Yüzey	  düzgünlüğü	  ve	  uygulama	  tekniklerine	  bağlı	  tek	  kat	  uygulama	  için	  	  
1	  	  	  	  mm	  =	  2,2	  –	  2,5	  kg/m²	  
3	  	  	  	  mm	  =	  3	  –	  3,8	  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	  uygulama	  için	  ürünün	  teknik	  bülteni	  mutlaka	  incelenmelidir.	  

“Firacolor	  bir	  Ayfira	  AŞ	  markasıdır” 


