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ONYX	  

Code:	  F0120	  

Su	  bazlı,	  iç	  mekanlarda	  modern	  bir	  görüntü	  yaratan,	  çatlama	  efekti	  veren	  şeffaf	  çatlatma	  verniği.	  

UYGULAMA	  ALANI	  

Binaların	  iç	  kısımlarındaki	  duvar,	  sıva,	  brüt	  beton	  ve	  alçı	  panel	  yüzeylerde	  uygun	  astarı	  ile	  birlikte	  kullanılır.	  

ÖZELLİKLERİ	  

• Çatlatma	  desenleri	  sayesinde	  antik	  görünümlü	  mekânlar	  oluşturur.	  
• Yüksek	  su	  buharı	  geçirgenliği	  sayesinde	  su	  buharın	  dışarıya	  atılmasını	  ve	  yüzeyin	  nefes	  almasını	  sağlar.	  	  
• Su	  bazlıdır;	  kokmaz,	  insan	  sağlığına	  ve	  çevreye	  zarar	  vermez.	  	  
• Parfümlü	  özelliği	  ile	  uygulama	  yapılan	  ortamları	  hoş	  kokmasını	  sağlar.	  

	  

YÜZEY	  HAZIRLAMA	  

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

	  

UYGULAMA	  TALİMATI*	  

• FİRAPRIMER	  uygulaması	  yapıldıktan	  sonra	  istenilen	  renklerde	  tek	  kat	  boya	  uygulaması	  yapılır	  ve	  ONYX	  	  
inceltilmeden	  rulo	  ile	  yüzeye	  1	  kat	  uygulanır.	  Tam	  kuruma	  sağlanması	  için	  en	  az	  24	  saat	  beklenmelidir.	  
Kuruma	  sonrası	  son	  kat	  olarak	  akrilik	  su	  bazlı	  boya,	  ilk	  kat	  uygulama	  yapılan	  renk	  tonlarına	  zıt	  bir	  renk	  
seçilerek,	  çapraz	  rulo	  darbeleri	  ile	  yüzeye	  tamamını	  kaplayacak	  şekilde	  	  yayılır.	  

• Uygulama	  sırasında	  ve	  sonrasındaki	  24	  saat	  içinde	  uygulama	  yapılacak	  yüzeyin	  ve	  ortamın	  +5	  ˚C’nin	  altında	  
olmamasına	  dikkat	  edilmelidir.	  	  

KURUMA	  SÜRESİ	  :	  23˚C’lik	  ortamda	  dokunma	  süresi	  	  2-‐3	  saat,	  tam	  kuruma	  süresi	  24	  saattir	  	  
AMBALAJ:	  1	  LT	  -‐	  2,5	  LT	  

TÜKETİM	  :	  Yüzey	  düzgünlüğü	  ve	  uygulama	  tekniklerine	  bağlı	  tek	  kat	  uygulama	  için	  	  

10-‐12m²	  veya	  0,080-‐0,100	  lt/m².	  

FLASH	  POİNT:	  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.	  

“Firacolor	  bir	  Ayfira	  AŞ	  markasıdır”	  


