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Fark yapı Hakkında
F A R K inşaat sektöründe edindiği 25 yılı aşkın
deneyimi, sahip olduğu nitelikli insan gücü,
profesyonel kadrosu ve gerçekleştirdiği
yatırımlarla; büyüyen, benimsediği kurumsal
çalışma prensiplerinin de katkısıyla istikrarlı
yükselişini ve faaliyet gösterdiği sektörde tüm
ürünleriyle "güvenilir çözüm ortağı" olmayı
sürdürüyor.

F A R K B O Y A 'nın başarısındaki en büyük sırrı,
ilk günden beri sürekli değişim ve gelişim
ilkeleri çerçevesinde söz verdiği gibi ürün ve
hizmet kalitesinden ödün vermeden,
referanslarından aldığı güç ile yükselen
değerleridir.F A R K B O YA, işte bu değerler
doğrultusunda müşterilerinin takdirini almış ve
güvenini kazanmıştır.

F A R K sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için
müşteri beklentilerine yönelik doğru çözümler
üretmenin mutluluğunu doyasıya yaşıyor.
Sunduğu ürün ve hizmet kalitesi ve içerisinde
barındırdığı nitelikleriyle şu ana kadar birçok
birey ve kurumun gereksinimlerini karşılamayı
başarmıştır.

Geleceğini müşterilerinden kazandığı güven
oyu ile güçlü ve istikrarlı olarak şekillendiren
F A R K BOYA; kendi öz sermayesiyle büyüyor,
Türkiye’nin geleceğine güveniyor ve altına
imzasını attığı ürün ve hizmetler ile başarısını
taçlandırıyor.

Kalite Politikası

Çevre Politikası

F A R K "Kalite" kavramını tüm çalışanlarının
dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk
olarak görür, ulusal ve uluslararası standartlar
paralelinde hedeflerini ve şirket vizyonu
müşteri beklentilerine yönelik doğru ve orantılı
bir şekilde geliştirir.

F A R K B O YA, yalıtım malzemeleri, inşaat
boyaları ve yapı kimyasalları alanlarında AR-GE
yatırımlarıyla insan sağlığına ve çevreye karşı
sorumluluk bilincinde hareket eder. Çevreye
karşı duyarlı olmak ve bu anlamda politikalarının
sürekli gelişimini sağlamak, şirket çalışanları ve
tüm ekibi için bir önceliktir.

F A R K bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi"
mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet ihtiyacına
ulaşma gayreti" üzerine kurgulanmıştır. Kalite
kavramı; ulaşılan ve korunan bir seviye değil,
şartlara göre en etkili ve olumlu yansımalarla
yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

F A R K Y A P I sürekli gelişim ve iyileştirme
prensiplerini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan
hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini
arttıracak çözümleri hedeflenen her ürün ve
hizmetin tüm aşamasında çevresel faktörleri
belirler, bunlara yönelik iyileştirme çalışmalarını
yapar ve bu çalışmaları sürdürülebilir bir hale
getirir.

KAT KAT YALITIM
MANTOLAMA
10YIL
SİSTEM
GARANTİSİ

10YIL
SİSTEM
GARANTİSİ

ÜCRETSİZ KEŞİF
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Özellikler:
−−−−−−
Su buharı geçirgenliği çok yüksektir. Bu nedenle
fark Isı Yalıtım Plakaları ile yalıtılmış duvarlarda su
buharı yoğunlaşması gerçekleşmez.
Fark Isı Yalıtım Plakaları normal şartlar altında kısa
ve uzun süreli mekanik yüklemelere dayanabilecek
yapıdadır.Bu nedenle binanın dış cephesinde
genleşme, büzülme ve duvarların çalışmasından
kaynaklanan sıva, boya ve kaplama çatlaklarının
oluşmasını önler.
Fark Isı Yalıtım Plakaları üretimden sonra dört hafta,
kesimden sonra iki hafta dinlendirilir.Bu sayesinde
yapısındaki gazları ve su buharını tamamen atar ve
gerçek boyutlarına ulaşır.

EPS Isı Yalıtım Levhası
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ,
YÜKSEK KALİTE YALITIM

Depolama:
−−−−−−
Serin ve havalandırılmış bir ortamda, solvent, tiner vb.
yanıcı ürünlerden ayrı olarak depolanmalıdır.Direkt
güneş ışığından kaçınılmalıdır.

fark Isı Yalıtım Plakası TS 7316 - EN 13163 no'lu Isı Yalıtım
Malzemeleri Standardı'na uygun olarak üretilen polistren
esaslı ısı yalıtım plakasıdır.
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Özellikler:
−−−−−−
Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüksek buhar
geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasını sağlar.
EPS, XPS Isı yalıtım levhaları için mükemmel tutucu
özelliğe sahiptir.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Polistren yüzey sağlam, temiz, kuru ve yapışmayı
engelleyici maddelerden tamamen arındırılmış
olmalıdır.

Uygulama:

Isı Yalıtım Levha Sıvası
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY UYG ULAMA

Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilen, yüksek tutuculuğa
sahip ısı yalıtım levha sıvası.

−−−−−−
25 kg. FARK ile 6-7 lt soğuk ve temiz su ile karıştırılır.
Daha az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavasça
temiz bir kap içerisinde bulunan su üzerine
dökülerek topak kalmayacak şekilde karıstırılmalıdır.
Karışım 5-10 dk. dinlendirilmeli ve ardından tekrar
karıştırılmalıdır. Hazır karışım yüzeye 1/3 oranında
uygulanır ve üzerine sıva filesi konulur. Geriye kalan
2/3 malzeme yüzeye uygulanır ve mala perdahı
öncesi bir süre bekletilir. Parlak ve düzgün bir yüzey
için bir miktar su serpilerek çelik mala ile perdahlanır.
Hafif pürüzlü bir yüzey için ise nemli sünger ile
silinmelidir.

Verim:
−−−−−−
25 kg. torba ile 18 lt. harç elde edilir.Uygulama
metoduna bağlı olarak verim değiskenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak
minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası
FARK ile üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama
yapılabilir.

Depolama:

−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir.

Uygulama:

Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY UYG ULAMA

−−−−−−
25 kg fark 7-8 lt. soğuk ve temiz su ile karıştırılır. Daha
az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavasça temiz
bir kap içerisinde bulunan su üzerine dökülerek
topak kalmayacak şekilde karıstırılmalıdır. Karışım 510 dk. dinlendirilmeli ve tekrar karıştırılmalıdır.
Yapıştırıcı önceden hazırlanmış ve astarlanmış
yüzeye sürülür, uygun bir dişli mala ile taraklanır.30
dk içinde kaplanacak alan kadar yapıstırıcı
uygulanmalıdır. Kısmi uygulamada izolasyon
levhasının köşelerine yapıstırıcı uygulanır.
Daha iyi bir yapışma için mekanik sabitleme
yapılmalıdır.

Verim:
−−−−−−
25 kg torba ile 18 lt harç elde edilir.Uygulama
metoduna bağlı olarak verim değişkenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:
Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilen, yüksek yapışma
özelliğine sahip ısı yalıtım levha yapıştırıcı.

−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak
minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası
fark ile üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama
yapılabilir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

I SO
9 00
1

06

www.farkkim.com
© 2019, Tüm hakları saklıdır.

QUALITY

YALITIM ÜRÜNLERİ

© 2019
2022

FİLE

KÖŞEBENT

KOLAY UYGULAMA,
YÜKSEK KALİTE

DÜZG ÜN KÖŞELER,
KOLAY UYG ULAMA

Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde
yapışma artırıcı bir tabaka olusturur. Poz Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 4.611.

Fileli köşe profili 2,5 m uzunluğundadır. Pencere, kapı ve
bina köşelerinin olası mekanik hasarlara karşı direncini
artırma ve korunmasını sağlamak, sıva katında düzgün
uygulama amacıyla kullanılan fileli köşe profilidir.

−−−−−−

−−−−−−

Kullanım Alanları:
−−−−−−
Dış ve iç cephe ısı yalıtımı mantolama sistemlerinde
165 gram sıva filesi, iç cephe, kaba sıva ve alçı sıva
uygulamalarında, zemin şap sıva uygulamalarında
taşıyıcı donatı, dış cephe macun ve tamirat
uygulamalarında, asmolen strafor kat arası tabla
betonlarda kullanılır.

I SO
9 00
1

Özellikler:
−−−−−−
Gramaj: 165 Gram
Göz aralığı: 4x4 örgülü
Renk: Turuncu
En: 1 mt
Boy: 50 mt
Rulo ağırlığı: 8,25 kg
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Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Ev yada iş yeri olarak kullanılan binaların ısı yalıtım
uygulamalarında kullanılır.

Uygulama:
−−−−−−
Kullanılan malzeme ve duvarın yapısına göre, basınç
miktarı ölçülerek, mantolama yalıtım levhasının her
metrekaresine kaç taşıyıcı delik açılacağı belirlenir.10
cm ve 12 cm bina dış cephe ısı yalıtım çalışmalarında,
köpük levhaları sabitleyici ve taşıyıcı olarak
kullanılanılır.

Ebat:

DÜBEL
−−−−−−

ÜSTÜN TUTUCULUK,
YÜKSEK KALİTE
Plastik hammaddeden üretilen, uygulanacak binanın, duvar
yapısına ve mantolama yalıtım levhasının kalınlığına göre bir
çok farklı seçenek sunabilen bir donatı malzemesidir.
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−−−−−−
Mantolama dübeli 10 cm - 12cm. Uygulanan duvarın
cinsine ve köpük malzemenin kalınlığına göre farklı
ölçülerde ürünün çesitleri mevcuttur.

Renk:
−−−−−−
Mavi-Kırmızı

I SO
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Özellikler:
−−−−−−
Nefes alma özelliği sayesinde terlemeyi önler.
Kanserojen maddeler içermez. Doğaldır çevreye ve
insan sağlığına zarar vermez. Derz, ara katman ve
dübel ile montaj gerektirmediginden ısı köprüsü
oluşmaz. Çok uzun ömürlüdür,kabarma bozulma
yapmaz. 4 mevsim kullanılabilir.
Çok yüksek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar. Yanmaz,
gaz çıkarmaz, yangın geçişini engeller.Çok hafiftir,
özellikle yüksek yapılarda binaya yük bindirmez.
Uygulanan kalınlığa bağlı olarak bina içinin yazın
serin, kışın sıcak olmasını sağlar. Ses geçişini
engelleyerek sakin ve huzurlu bir ortam sağlar.
Makina veya elle kolaylıkla uygulanır, özel işçilik
gerektirmez. 2,5-4 cm aralığında uygulandığında
istenen düzeyde ısı yalıtımını sağlamaktadır.

Yüzey Hazırlığı:
−−−−−−
Yüzeyin toz, yağ ve gevşek parçalardan temizlenmesi
sağlanır. Boşluklar önceden doldurularak tamir edilir.
Parlak yüzeylere önceden astar uygulaması yapılır.
Uygulama yüzeyi ıslatılarak hazır hale getirilir.

Bor Katkılı Yalıtım Sıvası
TEK KAT UYG ULAMA İLE
ISI, SU, SES VE YANGIN YALITIMI
Bor, beyaz çimento, genleştirilmiş silikatlar ve inorganik
dolgular içeren, Avrupa norm direktifleri ve ISO şartlarına
göre sağlığa ve çevreye zarar vermeyen katkılarla modifiye
edilmiş ISI , SES ve YANGIN yalıtımı şartlarını sağlayan, hazır
karışım, iç ve dış cephe yalıtım sıvasıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Elle Uygulama:
Kap içinde bir torba FARK Volkanik Plaster yaklaşık
olarak 15 litre su ile düşük devirli bir mikserle 3-4
dakika karıştırılır. 5 dakika kadar dinlendirildikten
sonra mala veya sıvacı sehpası ile yüzeye uygulanır.
Uygulama kalınlığını sağlayan çıta araları tam olarak
doldurulur ve alüminyum mastar ile yüzey düzeltmesi
yapılır.
Makinalı Uygulama:
Tercihen ön karıştırmalı hazır sıva makinası veya
yalıtım sıva makinası kullanılmalıdır. Yine ortalama 15
litre su hazneye koyulmalı ve bir torba FARK Volkanik
Plaster eklenerek 3-4 dakika karıştırıldıktan sonra
uygulama kalınlığını sağlayan çıta araları kademeli
olarak doldurulur ve alüminyum mastar ile yüzey
düzeltmesi yapılır.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

09

www.farkkim.com
© 2019, Tüm hakları saklıdır.

QUALITY

Boyalar Ve Kaplamalar
İç - dış boya ve kaplama gruplarında kaliteyi, çevreye duyarlılığı,
estetik ve uyumu bir araya getiren ürünlerimiz ile sektörün öncüleri
arasında yer almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Adeta tüm
renklerimiz ile uçuyoruz...

BOYA VE KAPLAMALARDA

FARK BOYA

İÇİMİZ DIŞIMIZ KALİTE

FARK Dış Cephe Boyası

Dekoratif Dış Cephe Sıvası

FARK Dış Cephe Boyası

Elastik Kauçuk Kaplama

FARK Mat Dış Cephe Boyası

Silten Yarım M at İç C ephe Sıvası

Hazır Renkli Sıva

FARK İç Cephe Boyası Lotus

Grenli Rulo Sıva

Tavan Boyası

FARK Doğal Taş Sıva

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

© 2022

Özellikler:
−−−−−−
Yüksek nefes alma özelliğine sahip olup silikon
yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru
kalmasını sağlar. Her türlü yüzeye mükemmel bir
yapışma gösterir. Dökülme, kabarma, çatlama
yapmaz. UW ye dayanıklıdır.Renkleri solmaz.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket,
eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FENOMEN SİLİKONLU
DIŞ CEPHE BOYASI
−−−−−−

M A K S İ M U M NEFES ALMA,
ÜSTÜN SU İTİCİLİK
Yüksek nefes alma özelliğine sahip, yapısının su itici özelliği
nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlayan silikon, akrilik
dispersiyon esaslı mat dış cephe boyası.

−−−−−−
Lotus Plus uygulanacak yüzeylerde bulunan her türlü
kir, yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten
sonra fark astar uygulanır. Tozuma yapan problemli
yüzeylerde, aderansı arttırmak ve yüzeyi
sağlamlaştırmak amacıyla, fark astar öncesi
gerektiği yerlerde fark Binder uygulanmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Lotus Plus, uygulama öncesinde, kendi ambalajında
homojen bir şekilde karıştırılır ve en fazla hacmen
% 1 0 oranında su ile inceltilerek minimum 6 saat ara
ile iki kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
I SO
9 00
1

−−−−−−
20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Yüksek nefes alma özelliğine sahip olup silikon
yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru
kalmasını sağlar. Her türlü yüzeye mükemmel bir
yapışma gösterir. Dökülme, kabarma, çatlama
yapmaz. UW ye dayanıklıdır.Renkleri solmaz.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket,
eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FARKSİL
−−−−−−

M A K S İ M U M NEFES ALMA,
D O Ğ A L C ANLI RENKLER
Yüksek nefes alma özelliğine sahip, yapısının su itici özelliği
nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlayan silikon, akrilik
dispersiyon esaslı mat dış cephe boyası.

−−−−−−
FARK uygulanacak yüzeylerde bulunan her türlü kir,
yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten
sonra FARK astar uygulanır. Tozuma yapan
problemli yüzeylerde, aderansı arttırmak ve yüzeyi
sağlamlaştırmak amacıyla, FARK astar öncesi
gerektiği yerlerde FARK Binder uygulanmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
FARK , uygulama öncesinde, kendi ambalajında
homojen bir şekilde karıştırılır ve en fazla hacmen
% 1 0 oranında su ile inceltilerek minimum 6 saat ara
ile iki kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
I SO
9 00
1

−−−−−−
20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Yüksek nefes alma özelliğine sahip olup akrilik
yapısının su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru
kalmasını sağlar. Her türlü yüzeye mükemmel bir
yapışma gösterir. Dökülme, kabarma, çatlama
yapmaz. UW ye dayanıklıdır.Renkleri solmaz.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket,
eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

−−−−−
M A K S İ M U M NEFES ALMA,
ÜSTÜN SU İTİCİLİK
Yüksek nefes alma özelliğine sahip, su itici özelliği nedeniyle duvarın kuru kalmasını sağlayan akrilik dipersiyon esaslı
dış cephe boyası.

−−−−−−
fark uygulanacak yüzeylerde bulunan her türlü kir,
yağ, kabarmış boyalar ve tozlar temizlendikten
sonra uygulanır. Tozuma yapan problemli yüzeylerde,
akrilik boya uygulanmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
fark uygulama öncesinde, kendi ambalajinda
homojen bir şekilde karıştırılır ve uygulanacak
yüzeyin emişine göre %5-10 oranında su ile
seyreltilerek minimum 6 saat ara ile 2 kat uygulanır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.
I SO
9 00
1

Tüketim:
−−−−−−
350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Renkli ve dekoratiftir.İçerisinde bulunan desen taşları
ile yatay ve dikey veya daha değişik desenler elde
etmek mümkündür. Her türlü iklim şartlarına
uygundur.U.W.direnci yüksek pigmentler ile
renklendirildiğinden solmaz. Örtücülüğü sayesinde
cephedeki çatlakları göstermez.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket,
eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

HAZIR RENKLİ SIVA
−−−−−−

M A K S İ M U M NEFES ALMA,
DEKORATİF ÇİZGİ D O K U
Sentetik emülsiyon esaslı, suya dayanıklı nefes alabilme
özelliği ile içerideki nemi dışarıya atabilen T.S. 7847
normuna uygun, dekoratif dış cephe sıvası.

−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve düzgün
hale getirilmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon
önlemleri alınmış ve çevre düzenlemesi yapılmış
olmalıdır. Yüzey hacimde 1/1 oranında sulandırılmış
fark Astar ile astarlanmalıdır.Seçilen sıva renginde
astar kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama:
−−−−−−
Sıva uygulaması FARK Astar sürüldükten bir gün
sonra yapılmalıdır. Sıva büyükçe bir kaba boşaltılıp
iyice karıştırıldıktan sonra plastik mala ile yüzeye
uygulanır. İstenilen şekil doğrultusunda perdahlanır.
Ek yerlerinin belli olmaması için kağıt bant
kullanılmalıdır. +5 C° altında uygulama yapılmaz.

Uygulama Sıcaklığı:
I SO
9 00
1

−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
24 ile 48 saat arasında sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:

−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Formülasyonundaki bağlayıcıların yüksekliği
sayesinde esnektir ve uygulandığı zemine çok iyi
yapışma sağlar. Dekoratiftir,renkleri solmaz. Buhar
geçirgenlik (difüzyon) özelliği sayesinde sağlıklı bir
yaşam ortamı sağlar.Su bazlıdır,koku yapmaz.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket,
eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama:

RULO SIVA (GRENLİ)
−−−−−−

−−−−−−
Zeminde bulunan eski boya kalıntıları, toz, kir, yağ vb.
olumsuz etkenler temizlendikten sonra bir kat astar
uygulanır. 24 saat geçtikten sonra final malzeme rulo
ile uygulanır. Değisik rulo kullanımı sayesinde farklı
desen elde edilmesini sağlar. Tabanca ile de
uygulananabilir.

M A K S İ M U M NEFES ALMA,
SAĞLIKLI YAPI

Uygulama Sıcaklığı:

Akrilik Co Polimer baglayıcılar ve Quartzk kumlarının çesitli
boyut ve miktarlarının formülasyonu ile elde edilen esnek,
nefes alabilen, UW direnci yüksek pigmentler ile
renklendirilmiştir. İçerisinde insan sağlıgına zararlı hiçbir
madde bulunmayan su bazlı bir kaplama malzemesidir.

Kuruma Süresi:

−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

−−−−−−
+20 C°'de 2-3 saat arasında kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

I SO
9 00
1
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Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Dekoratif görünümlü dökülmeyen, yanmayan, nefes
alan, güneş ışınları ve doğal atmosferik olaylara son
derece dayanıklıdır. Kuruduktan sonra su ile
yıkanabilen esnek yapısı, zengin görünümlü ve uzun
ömürlüdür. Cephedeki çatlakları örten ve
göstermeyen kaplama malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü yapıda; sıva, brüt beton, tuğla, ahşap, briket,
eternit ve astarlanmış metal yüzeylerde kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

MİNERAL SIVA
−−−−−−

M A K S İ M U M NEFES ALMA,
D O Ğ A L M O ZAİK DESEN
Sentetik emülsiyon esaslı, nefes alabilme özelliği ile
içerideki nemi dışarıya atabilen, sudan etkilenmeyen doğal
renkli mermer parçacıklarından oluşan, iç ve dış yüzeyde
kullanılabilen hazır mozaik sıva.

−−−−−−
Yüzeylerin rutubetsiz ve kuru olması gerekir. Açık
renklerde beyaz astar kullanılır. Eski boyalı
cephelerde boyalar kazınır, astar kullanılması gerekir.
Uygulama yapılacak alanların su ile ilgili izolasyon
önlemleri ve çevre düzenlemesi önceden yapılması
gereklidir.

Uygulama:
−−−−−−
Uygulama cephenin üst kesiminden aşağıya doğru
inecek sekilde yapılır. Ek yer oluşmaması için bant
kullanarak malzemenin üst üste gelmesi önlenmelidir.
Malzeme çelik mala ile uygulanır ve perdahlanır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.
I SO
9 00
1

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Ortam sıcaklığına göre 24 ile 46 saat arasında
sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
350-500 g/m² veya 200-250 ml/m² (iki katta)

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Çimento inorganik dolgu ve akrilik polimer karışımı,
nefes alabilen, su geçirmeyen, darbelere dayanıklı,
beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kat kaplama
malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Çimento bazlı ince ve kaba sıvalar, brüt beton, beton
levha, alçı levha, gazbeton vb. yüzey uygulamalarında
kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

D eko rati f Gö r ü n ü m lü
D ı ş Cep h e Bo yası
−−−−−−

DEKORATİF GÖRÜNÜM, M A K S İ M U M
NEFES A L M A
Silikon katkılı, suya dayanıklı, nefes alabilme özelliği ile
içerideki nemi dışarıya atabilen, T.S. 7847 normuna uygun
dekoratif dış cephe sıvası.

−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru ve düzgün
hale getirilmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon
önlemleri alınmış ve çevre düzenlemesi yapılmıs
olmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Ortalama 6,5-8 lt su ile 25 kg'lik dekoratif sıva, düsük
devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak
kalmayacak şekilde iyice karıştırılır. Karışım sonrası 10
dakika dinlendirilir.Son olarak 1-2 dakika daha tekrar
karıştırıldıktan sonra harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
I SO
9 00
1

−−−−−−
20 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Her türlü yüzeye mükemmel yapışır ve yüzeyde
bulunan kılcal çatlakları doldurur. Elastikiyeti
sayesinde binaların farklı çalışmalarına yüksek
dayanım gösterir. Güneş, soğuk, deniz suyu, sanayi
atmosferi gibi şartlara dayanıklıdır. Kesinlikle renkler
solmaz.

Uygulama:

ELASTİK-KAUÇUK KAPLAMA
−−−−−−

M A K S İ M U M NEFES ALMA,
D O Ğ A L KAUÇUK DESEN
FARK fileks özel akrilik ve kauçuklu sentetik reçinelerle
modifiye edilmiş % 6 00 esnekliğe sahip uzun ömürlü dış
cephe kaplama malzemesidir.

−−−−−−
FARK fileks uygulanacak yerler kuru ve temiz
olmalı.Yüzeyde varsa kılcal olmayan çatlak ve oyuklar
FARK macun veya tamir harcı ile doldurup
düzeltilmelidir.Yüzeyin durumuna göre astar
seçilir.eski binalarda yüzeyin aşırı emici olan ve
taşıyıcı özelliği olmayan yüzeylere izo astar bol bol
sürülmelidir. İzo astarın özelliği duvara derinlemesine
nüfus etmesidir. Sağlam bir zemin oluşturur. Normal
yüzeyler 1/1 oranında su ile inceltilmiş FARK Astar
sürülmelidir.FARK Astar istenilen renkte imal
edilir.Tek kat tatbikatlarda istenilen kalınlıkta ve desen
durumuna göre mercan veya delikli rulo ile desen
verilmeli. 2 kat uygulamalarda yüzey astarsız ise
birinci kat boya % 3 0 ikinci kat boyaya % 1 0 su ilave
edilir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Ortam sıcaklığına göre 24 saattir.
I SO
9 00
1

Tüketim:
−−−−−−
1 m² sarfiyat : Düz 400-600 gr. Desenli: 600-1500 gr.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

18

www.farkkim.com
© 2019, Tüm hakları saklıdır.

QUALITY

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

© 2022

Özellikler:
−−−−−−
Dolgusuz yapısı nedeniyle yüzeydeki boşluklardan
rahatlıkla içeriye girerek yüzeye çok iyi nüfuz eder.
Yüzeydeki tozumuş kısımlarının yüzeye tutunmasını
sağlayarak yüzeyi sağlamlaştırır ve emiciliğini azaltır.
Böylelikle son kat kaplama malzemesinin yüzeye
daha iyi yapışmasını sağlar ve tüketimi azaltır, sıcak
havalarda kaplama malzemesinin erken kurumasını
engeller. Kokusuz, kolay uygulanan, çabuk kuruyan
kullanıma hazır bir astar olup, astarlanan alanın
görünmesini sağlar.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Beton, sıva, alçı, macun gibi her türlü gözenekli, emiş
gücü yüksek yüzeylerde, emülsiyon esaslı kaplama
malzemesi astarı olarak kullanılır.

SİLİKONLU ASTAR
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY UYG ULAMA

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kabarmış, gevsek
ve sağlıksız görünümlü kısımlar kazınmalı, yüzey toz,
kir ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama:
Silikon Astar, akrilik kopolimer emülisyon esaslı, su bazlı tüm
iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altında kullanılabilen, kullanıma hazır,renkli astardır.

I SO
9 00
1

−−−−−−
Silikon Astar karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya
havasız sprey tabancası ile inceltilmeden yüzeye
uygulanır. İki kat arasında en az 4 saat beklenmelidir.
Uygulama sırasında hava ve yüzey sıcaklığı minumum
+5 C° olmalıdır. Silikon astar uygulamasından 24 saat
sonra son kat kaplama malzemesi uygulamasına
geçilmelidir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
+20 C°'de 2-3 saat arasında kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
Yüzeyin cinsine göre 75-100 gr./m² dir.

Depolama:

−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 18 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Dolgusuz yapısı nedeniyle yüzeydeki boşluklardan
rahatlıkla içeriye girerek yüzeye çok iyi nüfuz eder.
Yüzeydeki tozumuş kısımlarının yüzeye tutunmasını
sağlayarak yüzeyi sağlamlaştırır ve emiciliğini azaltır.
Böylelikle son kat kaplama malzemesinin yüzeye
daha iyi yapışmasını sağlar ve tüketimi azaltır, sıcak
havalarda kaplama malzemesinin erken kurumasını
engeller. Kokusuz, kolay uygulanan, çabuk kuruyan
kullanıma hazır bir astar olup, astarlanan alanın
görünmesini sağlar.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Beton, sıva, alçı, macun gibi her türlü gözenekli, emiş
gücü yüksek yüzeylerde, emülsiyon esaslı kaplama
malzemesi astarı olarak kullanılır.

AKRİLİK DIŞ
CEPHE ASTARI
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY UYG ULAMA

Silikon Astar, akrilik kopolimer emülisyon esaslı, su bazlı tüm
iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altında kullanılabilen, kullanıma hazır,renkli astardır.

I SO
9 00
1

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kabarmış, gevşek
ve sağlıksız görünümlü kısımlar kazınmalı, yüzey toz,
kir ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Silikon Astar karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya
havasız sprey tabancası ile inceltilmeden yüzeye
uygulanır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak bir yada iki
kat uygulama yapılır. İki kat arasında en az 4 saat
beklenmelidir. Uygulama sırasında hava ve yüzey
sıcaklığı minimum +5 C° olmalıdır. Silikon Astar
uygulamasından 24 saat sonra son kat kaplama
malzemesi uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
+20 C° de 2-3 saat arasında kurur 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
Yüzeyin cinsine göre 75-100 gr./m² dir

Depolama:

−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 18 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Dolgusuz yapısı nedeniyle yüzeydeki boşluklardan
rahatlıkla içeriye girerek yüzeye çok iyi nüfuz eder.
Yüzeydeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını
sağlayarak yüzeyi sağlamlaştırır ve emiciliğini azaltır.
Böylelikle son kat kaplama malzemesinin yüzeye
daha iyi yapışmasını sağlar ve tüketimi azaltir. Sıcak
havalarda kaplama malzemesinin erken kurumasını
engeller. Kokusuz, kolay uygulanan, çabuk kuruyan
kullanıma hazır bir astardır.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Beton, sıva, alçı, macun gibi her türlü gözenekli, emiş
gücü yüksek yüzeylerde, emülsiyon esaslı kaplama
malzemesi astarı olarak kullanılır.

BRÜT BETO N ASTARI
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
D O Ğ A L M O ZAİK DESEN
Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamasından önce
uygulanan, çimento ve özellikle alçı esaslı sıva harçlarının
brüt beton yüzeylere yapışmasını artıran su bazlı astar.

I SO
9 00
1

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzeylerdeki kabarmış, gevşek
ve sağlıksız görünümlü kısımlar kazınmalı, yüzey toz,
kir ve yağdan arındırılmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Brüt Beton Astarı karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya
havasız sprey tabancası ile inceltilmeden yüzeye
uygulanır. Yüzey emiciliğine bağlı olarak bir yada iki
kat uygulama yapılır. İki kat arasında en az 4 saat
beklenmelidir. Uygulama sırasında hava ve yüzey
sıcaklığı minimum +5 C° olmalıdır. Silikon Astar
uygulamasından 24 saat sonra son kat kaplama
malzemesi uygulamasına geçilmelidir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
+20 C° de 2-3 saat arasında kurur 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
Yüzeyin cinsine göre 75-100 gr./m² dir.

Depolama:

−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 18 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir.
Dökülme kabarma, çatlama yapmaz. Mükemmel
beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.Sürtünme ve
yıkanmaya dayanımı yüksektir. Renkleri solmaz.
Teneffüs etme özelliği ile duvardaki rutubetin dışarı
atılmasını sağlar.Uygulama esnasında yüzeyde
yoğun yayılma gücü ile işçilikten tasarruf sağlar.
Yüzeylerde ipeksi mat ve dekoratif bir görünüm
kazandırır.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Binanın iç kısımlarında her türlü duvar ve tavan
yüzeylerinde uygun astarlar ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:

FARK CAPELLA İÇ
CEPHE BOYASI
−−−−−−

DEKO R ATİF GÖRÜNÜM,
YÜKSEK TUTUCULUK

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, yüksek kaliteli, mat
görünümlü, dekoratif iç ve dış yüzey son kat emülsiyon
boyası.

−−−−−−
FARK Plast Max’ın uygulanacağı yüzeyler her türlü
yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan
temizlendikten sonra FARK Astar ile doyurulmalı,
kireç ve benzeri toz yüzeylerde zemini
sağlamlaştırmak amacı ile FARK Binder
inceltilmeden uygulanmalıdır. Gerektiğinde FARK
ince plastik macun ile yüzey düzeltilmeli ve çatlaklar
doldurulmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Plast Max uygulama öncesinde, kendi ambalajında
homojen bir şekilde karıştırılır ve en fazla hacmen
% 1 0 oranında su ile inceltilerek minimum 1 saat ara
ile iki kat uygulanır.

I SO
9 00
1

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
25 C° 1-2 saatte kurur. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
Yüzeyin cinsine göre 1 lt. = 12-14 m² veya 1 kg = 8-10
m²

Depolama:

−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Sentetik reçine bağlayıcı kapatma gücü yüksek nefes
alabilen iç mekanlarda kullanılan yüksek kaliteli
boyadır. Yüksek kapatma gücüne sahiptir. Üstün
beyazlık sağlar, nefes alır, dökülmez, kolay uygulanır.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Tüm konutların tavanlarını boyamada kullanılır.

Uygulama Şekli:

−−−−−−
Rulo veya fırça ile uygulanabilir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

FARK STAR
TAVAN BOYASI
−−−−−−

DEKO R ATİF GÖRÜNÜM,
YÜKSEK TUTUCULUK

Sentetik reçine bağlayıcı kapatma gücü yüksek, nefes
alabilen iç mekanlarda kullanılan yüksek kaliteli tavan
boyası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
İlk katın kuruma süresi ½ saattir. 24 saatte sertleşir.

Tüketim:
−−−−−−
3.5 kg Lotus Tavan ile 10,5 - 17,5 m² yüzey
boyanabilir.
10 kg Lotus Tavan ile 30 - 50 m² yüzey boyanabilir.
17.5 kg Lotus Tavan ile 52,5 - 87,5 m² yüzey
boyanabilir.
20 kg Lotus Tavan ile 60 - 100 m² yüzey boyanabilir.

Depolama:
I SO
9 00
1
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Gülümseten Çözümler
Fark , müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak renkli çözümleri üretirken, hem
kalitesinin sürekliliğini sağlamak hem de müşteri beklentilerini karşılamak adına ilk günkü
azim ve ilham ile çalışmaya devam ediyor...
Biliyoruz ki siz mutlu olursanız biz de mutlu oluruz.

Dünyanızı Bizimle Renklendirin!

Kalitemiz Garantimiz

fark bir boya markası olmanın ötesinde,
renkleri doğadan esinlenerek üretiyor ve
dokunduğu her mekana anlam ve değer
katıyor.

fark Boya Ustası ile profesyonel ellerde
güvenilir bir boya uygulaması yaptırmanın
konforunu ve kalitesini yaşayın.

YAPI KİMYASALLARI

© 2022

Özellikler:
−−−−−−
Dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Yüksek buhar
geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasını sağlar.
EPS, XPS Isı yalıtım levhaları için mükemmel tutucu
özelliğe sahiptir.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Polistren yüzey sağlam, temiz, kuru ve yapışmayı
engelleyici maddelerden tamamen arındırılmış
olmalıdır.

Uygulama:

Isı Yalıtım Levha Sıvası
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY UYG ULAMA

Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilen, yüksek tutuculuğa
sahip ısı yalıtım levha sıvası.

−−−−−−
25 kg. fark ile 6-7 lt soğuk ve temiz su ile karıştırılır.
Daha az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavasça
temiz bir kap içerisinde bulunan su üzerine
dökülerek topak kalmayacak şekilde karıstırılmalıdır.
Karışım 5-10 dk. dinlendirilmeli ve ardından tekrar
karıştırılmalıdır. Hazır karışım yüzeye 1/3 oranında
uygulanır ve üzerine sıva filesi konulur. Geriye kalan
2/3 malzeme yüzeye uygulanır ve mala perdahı
öncesi bir süre bekletilir. Parlak ve düzgün bir yüzey
için bir miktar su serpilerek çelik mala ile perdahlanır.
Hafif pürüzlü bir yüzey için ise nemli sünger ile
silinmelidir.

Verim:
−−−−−−
25 kg. torba ile 18 lt. harç elde edilir.Uygulama
metoduna bağlı olarak verim değiskenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:
I SO
9 00
1

−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak
minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası
fark ile üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama
yapılabilir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir.

Uygulama:

Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY UYG ULAMA

−−−−−−
25 kg fark 7-8 lt. soğuk ve temiz su ile karıştırılır.
Daha az karışımlarda oran korunmalıdır. Toz yavasça
temiz bir kap içerisinde bulunan su üzerine
dökülerek topak kalmayacak şekilde karıstırılmalıdır.
Karışım 5-10 dk. dinlendirilmeli ve tekrar
karıştırılmalıdır. Yapıştırıcı önceden hazırlanmış ve
astarlanmış yüzeye sürülür, uygun bir dişli mala ile
taraklanır.30 dk içinde kaplanacak alan kadar
yapıstırıcı uygulanmalıdır. Kısmi uygulamada
izolasyon levhasının köşelerine yapıstırıcı uygulanır.
Daha iyi bir yapışma için mekanik sabitleme
yapılmalıdır.

Verim:
−−−−−−
25 kg torba ile 18 lt harç elde edilir.Uygulama
metoduna bağlı olarak verim değişkenlik gösterir.

Uygulama Sıcaklığı:
Rahat ve kolay bir şekilde uygulanabilen, yüksek yapışma
özelliğine sahip ısı yalıtım levha yapıştırıcı.

I SO
9 00
1

−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak
minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası
fark ile üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama
yapılabilir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Çimento inorganik dolgu ve akrilik polimer karışımı,
nefes alabilen, su geçirmeyen, darbelere dayanıklı,
beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kata kaplama
malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Çimento bazlı ince ve kaba sıvalar, brüt beton, beton
levha, alçı levha, gazbeton vb. yüzey uygulamalarında
kullanılır.

Uygulama:

Dekoratif Mineral SIVA
−−−−−−

DEKORATİF GÖRÜNÜM,
M A K S İ M U M NEFES A L M A

−−−−−−
Ortalama 6,5-8 lt. su ile 25 kg'lik dekoratif iç ve dış
cephe sıvası, düsük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile
içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıstırılır. 10
dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar
karıştırılır.Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
İç ve dış cephelerde dekoratif görünüm sağlayan, uzun
ömürlü, yüsek mukavemete sahip,çimento esaslı, polimer
katkılı, yüksek aderanslı sıva malzemesidir.

−−−−−−
24 ile 48 saat arasında sertleşir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

I SO
9 00
1
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Özellikler:
−−−−−−
Çimento inorganik dolgu ve akrilik polimer karışımı,
nefes alabilen, su geçirmeyen, darbelere dayanıklı,
beyaz renkli, esnek yapıya sahip son kata kaplama
malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Çimento bazlı ince ve kaba sıvalar, brüt beton, beton
levha, alçı levha, gazbeton vb. yüzey uygulamalarında
kullanılır.

Uygulama:

Çizgi Dokulu
Dekoratif Sıva
−−−−−−

DEKORATİF GÖRÜNÜM,
M A K S İ M U M NEFES A L M A
İç ve dış cephelerde dekoratif görünüm sağlayan, uzun
ömürlü, yüsek mukavemete sahip,çimento esaslı, polimer
katkılı, yüksek aderanslı sıva malzemesidir.

−−−−−−
Ortalama 6,5-8 lt. su ile 25 kg'lik dekoratif iç ve dış
cephe sıvası, düsük devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile
içersinde topak kalmayacak şekilde iyice karıstırılır. 10
dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar
karıştırılır.Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
24 ile 48 saat arasında sertleşir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

I SO
9 00
1
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Özellikler:
−−−−−−
Coating-Fuga, seramik uygulama işlemlerinde
kullanılan yüksek tutuculuk özelliğine sahip derz
dolgusu malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Seramik yüzey uygulamalarında kullanılır.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

Derz Dolgusu
−−−−−−

M A K S İ M U M KAPATICILIK,
YÜKSEK KALİTE

Coating-Fuga, seramik uygulama işlemlerinde kullanılan
yüksek tutuculuk özelliğine sahip derz dolgusu
malzemesidir.

I SO
9 00
1
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Karışım:
−−−−−−
fark Th-70 yalnızca su ile karıştırılarak
kullanılmalıdır. 25 kg toz malzemeyi 4-5 lt suya ilave
ederek düşük hızlı karıştırıcı ile 3 dk karıştırılır.

Uygulama:
−−−−−−
Yüzey; toz, kir, yağ ve oynak parçalardan
arındırılmalıdır.Uygulama yüzeyi suya doygun hale
getirilmelidir.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:

Graut Tamir Harcı
−−−−−−

M A K S İ M U M TUTUCULUK,
YÜKSEK KALİTE

−−−−−−
Kullanım miktarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak
24-48 saattir.

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay
muhafaza edilebilir.

Çimento esaslı, büzülme yapmayan, silis dumanı içeren,
polimer modifiyeli yüzey düzeltme ve bitirme harcı.

I SO
9 00
1
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Özellikler:
−−−−−−
Fark yüksek bir aderans ve mukavemet
gösterir. kullanım kolaylığı, isçilik ve zamandan
tasarruf sağlar.

Kullanım Alanları:
−−−−−−
İç ve dış mekanlarda, konvansiyonel sıva, gazbeton,
prekast, tünel kalıp ve ıslak zemin vb. yüzeylere
seramik, fayans döşemesinde kullanılır.

Uygulama:

Fayans
ve Seramik Yapıştırıcısı
−−−−−−

YÜKSEK TUTUCULUK,
KOLAY YAPIŞTIRMA
Fark , yer ve duvarlara her ebatta fayans, seramik,
mermer, beton karo, terrakota vb. gibi malzemelerinin
döşenmesinde kullanılan, çimento esaslı hazır kuru
yapıştırıcıdır.

−−−−−−
Uygulama kalınlığı 3-10 mm arasında olmalıdır.
Hazırlanan harcın kullanılma süresi 4 saattir. Seramik
döşemesinde en az 24 saat sonra derz dolgu işlemi
yapılması tavsiye edilir.Dış etkenlere karşı
dayanıklıdır.,fark kullanım kolaylığı, isçilik ve
zamandan tasarruf sağlar.

Uygulama Sıcaklığı:
−−−−−−
+5 C° ile +35 C° arası.

Kuruma Süresi:
−−−−−−
Kullanım şekline ve ortam sıcaklığına bağlı olarak
minimum 24-48 saat içerisinde kurur. Kuruma sonrası
fark ile üzerine dekoratif yada koruyucu kaplama
yapılabilir.

Depolama:

I SO
9 00
1
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Özellikler:
−−−−−−
Yüksek mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren, fiziksel
ve kimyasal direnci yüksek, mat son katboyadır.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−

Binalarin iç ve dış kısımlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve
metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin
hazırlığı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−

Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından
temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye farklılıkları İç ve Dış Cephe Macunu
veya Saten alçı ile giderilmelidir.

Uygulama:
−−−−−−

M AT YAĞLI BOYA
−−−−−−

M AT GÖRÜNÜM,
YÜKSEK Ö RTÜCÜLÜK
Yüksek mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği
gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, mat son kat
boyadır.

I SO
9 00
1

Ortalama 6,5-8 lt.su ile 25 kg'lik dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düsük
devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde
iyice karıstırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar
karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:
−−−−−−

Tabanca, fırça, rulo ile uygulanabilir.

Uygulama:
−−−−−−

Zımpara işleminden sonra %10 olarak inceltilmiş Sentetik Astar 1 kat
olarak uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Sentetik Boya
uygulamasına geçilir.Metal yüzeyler,uygulama yapılmadan önce eski
boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumlama ile kesin
arındırılmalı; toz, gres ve yağlar solventle silinerek yüzeyden
temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Sentetik Antipas
onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar uygulanır.
Yeni ahşap yüzeyler,mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı
Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun
uygulaması yapılır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Sentetik Astar
önerilir. Daha önce boyanmıs ahşap yüzeyler ise zımparalanarak
matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Macun ile doldurulur,
kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Sentetik
Astar uygulanır.

Kuruma Süresi:
−−−−−−

Toz kuruması: 2 –3 saat
Dokunma kuruması: 3 –4 saat
Tam kuruma: 8 –10 saat
Kaplama gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15-20 m²/lt

Depolama ve Uyarılar:
−−−−−−

Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.
Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-50)°C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva
eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar)
Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat
ihtiva ettiği bazı maddeler nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir
koruma gerektirmektedir.)
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Özellikler:
−−−−−−
Yüksek yarı mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği gösteren,
fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, parlak son kat boyadır.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Binalarin iç ve dış kısımlarında, mobilya ve benzeri her türlü ahşap ve
metal yüzeylerde saten alçı, macun ve astarlama gibi uygun alt zemin
hazırlığı ile kullanılır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzey eski, kabarmış, gevşek boya tabakasından
temizlenmelidir. Yüzeydeki seviye farklılıkları İç ve Dış Cephe Macunu
veya Saten alçı ile giderilmelidir.

Uygulama:
−−−−−−

YARI M AT YAĞLI BOYA
−−−−−−

YARI M AT GÖRÜNÜM,
YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK
Yüksek yarı mat örtme gücü, yapışma ve yayılma özelliği
gösteren, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, yarı mat son
kat boyadır.

I SO
9 00
1

Ortalama 6,5-8 lt.su ile 25 kg'lik dekoratif iç ve dış cephe sıvası, düsük
devirli (140+-5d/dk) bir mikser ile içersinde topak kalmayacak şekilde
iyice karıstırılır. 10 dakika dinlendirildikten sonra 1-2 dakika daha tekrar
karıştırılır. Karışım sonrası harç kullanıma hazırdır.

Uygulama Yöntemi:
−−−−−−

Tabanca, fırça, rulo ile uygulanabilir.

Uygulama:
−−−−−−
Zımpara işleminden sonra %10 olarak inceltilmiş Sentetik Astar 1 kat
olarak uygulanır. Astar uygulamasından 12 saat sonra Sentetik Boya
uygulamasına geçilir.Metal yüzeyler,uygulama yapılmadan önce eski
boya, katlar veya pastan tel fırça, raspa veya kumlama ile kesin
arındırılmalı; toz, gres ve yağlar solventle silinerek yüzeyden
temizlenmelidir. Temizleme işleminden sonra 1 kat Sentetik Antipas
onun üzerine ise 1 kat Sentetik Astar uygulanır.
Yeni ahşap yüzeyler,mevcut budakları yakıldıktan sonra koruma amaçlı
Ahşap Koruyucu ile doyurulur. Daha sonra ince bir kat Sentetik Macun
uygulaması yapılır. Macun uygulamasından sonra 1 kat Sentetik Astar
önerilir. Daha önce boyanmıs ahşap yüzeyler ise zımparalanarak
matlaştırıldıktan sonra gerekli yerler Sentetik Macun ile doldurulur,
kuruduktan sonra zımpara ile yüzey düzgünleştirilir ve 1 kat Sentetik
Astar uygulanır.

Kuruma Süresi:
−−−−−−

Toz kuruması: 2 –3 saat
Dokunma kuruması: 3 –4 saat
Tam kuruma: 8 –10 saat
Kaplama gücü: Yüzeye bağlı olarak tek katta 15-20 m²/lt

Depolama ve Uyarılar:
−−−−−−

Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.
Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-50)°C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva
eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar)
Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat
ihtiva ettiği bazı maddeler nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir
koruma gerektirmektedir.)
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Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−

Metal yüzeylerde pas önleyici olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Boya sürülecek metal yüzeyin kirsiz, yağsız, tozsuz, passız, eski
boyalardan arındırılmış olması gerekir.Bu yüzden yüzey önceden tel
fırça, raspa veya kum püskürtme ile iyice temizlenmiş olması antipasın
tam yapışması için gerekli şarttır.

Uygulama:
−−−−−−
ANTİPAS ASTAR iki kat olarak uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra (8–9
saat) son kat boya sürülebilir. Tam kapattığını anlamak için mümkünse
her kat için ayrı renk veya gözle fark edilebilecek ton farkı oluşturmak
kapatmada göz aldanmasunun önüne geçecektir.

Uygulama Yöntemi:
−−−−−−

ANTİPAS ASTAR
−−−−−−

ÜSTÜN TUTUCULUK,
YÜKSEK D AYANIKLILIK
Nem, su ve tuzlu suya dayanıklıdır.Metal yüzeye iyi yapışabilme, fırça izi bırakmama ve hızlı kuruma özelliklerine
sahiptir.

Fırça, rulo veya boya tabancası ile uygulanabilir.

İnceltme Oranı:
−−−−−−

%10–15 oranında Sentetik Tiner ile inceltilmelidir.

Tüketim:
−−−−−−
Tek katta 1 lt ANTİPAS ASTAR yaklaşık 12–14 m² alana
uygulanabilir.
Kuruma Süresi:
−−−−−−
20 °C sıcaklıkta, %50 bağıl nem oranında,
Toz Tutmama: 30–60 dakika
Dokunma Kuruması: 1–2 saat
Sert Kuruması : 12 saat
Parlak Noktası : 39 °C ±2 (Ateşten uzak tutulmalıdır.)
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Uyarılar:
−−−−−−

Tehlike uyarıları: R10 - R22 – R36/38
Güvenlik uyarıları: S2 –S3/7/9 – S16 – S24/25 S29 – S36 /37/39 – S51
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Özellikler:
−−−−−−
Mikro gözenekli yapısı, ahşabın nefes almasını sağlar. İçerdigi özel
kimyasal ile ahşabı çürüten Aureobasidium Pulullans, Gloephyllum
trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum, Anobium
punctatum, Hylotrupes bajulus, Teredo sp. ve Limnoria Sp. zararlı
organizmalarına karşı ahşabın korunmasını sağlayarak atmosferik
şartlara karşı direnç gösterir.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının
boyanmasında kullanılır.

Uygulama:
−−−−−−
Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir. Uygulamaya hazır haldedir.
İnceltme gerektirmez. Fırça, rulo veya püskürtme tabancası
yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 8 saat ara ile 2 kat uygulanır.

AHŞAP KORUYUCU
−−−−−−

YARI M AT GÖRÜNÜM,
YÜKSEK D AYANIKLILIK

Tüketim:
−−−−−−

İki katta yüzeye bağlı olarak;
0,75 lt ile 4,5-9 m² yüzey kaplanır.
2,5 lt ile 15-30 m² yüzey kaplanır.
15 lt ile 90-180 m² yüzey kaplanır.

Ahşap tarafından kolayca emilir, yarı mat görünümü ile
ahşabın dokusunu bozmadan ipeksi görünüm verir,şeffaftır.
Çizilme ve aşınma direnci yüksektir, renkleri solmaz.

I SO
9 00
1

35

www.farkkim.com
© 2019, Tüm hakları saklıdır.

QUALITY

Ö ZEL ÜRÜNLER

© 2019

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola,
kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan
veya tercihen Pinosan Ahsap Koruyucu üzerine uygulanır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Yüzey temizlenmeli eğer gerekiyorsa daha pürüzsüz bir yüzey için
zımpara yapılmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Fırça veya rulo ile yüzeye en az 3 kat uygulanır. İlk kat,verniğin ahşap
gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için %15–20 oranında
Sentetik Tiner ile inceltilerek,2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar
arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.

Uygulama Yöntemi:
−−−−−−

Fırça veya rulo ile uygulanabilir.

YAT VERNİK
−−−−−−

MÜKEMME L YÜZEYLER,
YÜKSEK DAYANIKLILIK

Tüketim:
−−−−−−
Üç katta yüzeye bağlı olarak;
0,75 lt ile 3-4 m² yüzey kaplanır.
2,5 l ile 10-12,5 m² yüzey kaplanır.
15 l ile 60-75 m² yüzey kaplanır.

Çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve
parlaklık özelliği ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV
ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.
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Ambalaj:
−−−−−−

15 kg’lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

Depolama:
−−−−−−
Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve
depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir.
Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.Dondan koruyunuz.

Tehlike Uyarıları:
−−−−−−

R11 ; Kolay Alevlenir.
R20/21 ; Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa
zararlıdır.
R36//38 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Tavsiyeleri:
−−−−−−

SENTETİK TİNER
−−−−−−

YÜKSEK KALİTE,
KOLAY İNCELTME
Sentetik esaslı ürünlerin inceltilmesi için özel olarak imal
edilen solvent karışımı.

S2 ; Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ; Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ; Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ; Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ; Kanalizasyona bosaltmayın.
S36/37/39 ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven,
koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ;Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini
gösteriniz.
S51 ; Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ; Bu maddeyi ve kabını tehlikeliveya özel atık toplama yerlerinde
bertaraf edin/ettirin.
S64 ;Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. ( Sadece kişinin bilinci
yerinde ise)
NOT : Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen müşteri hizmetlerimize
danışınız.
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Ambalaj:
−−−−−−

15 kg’lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

Şeffaf Yoğunluk:
−−−−−−
0.83 ± 0.05 gr/ml

Depolama:
−−−−−−
Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve
depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir.
Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.Dondan koruyunuz.

Tehlike Uyarıları:
−−−−−−

R11 ; Kolay Alevlenir.
R20/21 ; Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa
zararlıdır.
R36//38 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

SELÜLO ZİK TİNER
−−−−−−

YÜKSEK KALİTE,
KOLAY İNCELTME
Selülozik esaslı ürünlerin inceltilmesi için özel olarak imal
edilen solvent karışımı.
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Güvenlik Tavsiyeleri:
−−−−−−

S2 ; Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ; Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ; Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ; Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ; Kanalizasyona bosaltmayın.
S36/37/39 ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven,
koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ;Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini
gösteriniz.
S51 ; Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ; Bu maddeyi ve kabını tehlikeliveya özel atık toplama yerlerinde
bertaraf edin/ettirin.
S64 ;Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. ( Sadece kişinin bilinci
yerinde ise)
NOT : Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen müşteri hizmetlerimize
danışınız.
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Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik
kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona
uygulanabilir.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten
arındırılmalıdır.Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zimparalama
şeklinde yapılabilir.

Uygulama:
−−−−−−
İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak
max. %5, yol çizgi boyası tineri ile inceltilerek kullanılabilir.Uygulama ,
yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı
min. 15 °C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya
filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt
yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır.

YOL ÇİZGİ BOYASI

Boyanabilen (Kapanabilen) Alan:
−−−−−−

−−−−−−

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 ltile 350 mikron kuru film kalınlığında
1.6 m² alan kaplanabilir (kayıplar hariç).

YÜKSEK DİRENÇ,
YÜKSEK Ö RTÜCÜLÜK

Kuruma Süresi:
−−−−−−

Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir.Örtücülüğü yüksektir.

Depolama:
−−−−−−

+25°C Sert kuruma 15 dakikadan daha azdır.

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve
depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir.
Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz.Dondan koruyunuz.
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Uyarılar:
−−−−−−
R20/21/22; Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa
zararlıdır.
R65 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R66 ; Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
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Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork,
ekovat, transformatör,oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve
masa gibi malzemelerin boyanmasında kullanılır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Eski boyalı yüzeylerde, kabarmış, gevşek eski boyalar kazınmalı, tüm
yüzey zımparalanıp, seviye farklarını gidermek için lokal macunlama
yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Yeni boyanacak
yüzeyler kir, pas ve tozdan arındırılmalı ve Rapid Astar ile
astarlanmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−

RAPID BOYA

Doğrudan metal veya astarlanmış yüzeyler üzerine iki kat olarak
uygulanır. İkinci kat uygulaması ilk kat uygulandıktan sonra bir saat
içinde veya kimyasal kurumasını tamamladıktan sonra yapılmalıdır.
Aksi durumda ikinci katı uygulamak, boya filminin kırışmasına neden
olur. Tabanca Inceltici: %20-25 oranında Endüstriyel Tiner ile
inceltilebilir.

−−−−−−

Depolama:
−−−−−−

ÜSTÜN Ö RTÜCÜLÜK,
YÜKSEK DİRENÇ

Güvenlik Tavsiyeleri:
−−−−−−

İklim şartlarına, darbe ve sürtünmelere karşı direnci,
yapışma gücü yüksek, tek katta örtme özelliğine sahip,
çabuk kuruyan, elastik, parlak, sonkat endüstriyel sanayi
boyasıdır.

Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat
ihtiva ettiği bir grup madde nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir
koruma gerektirmektedir.)

Serin ve kuru yerde korunmalıdır.

Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-505 °C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva
eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar.)

NOT : Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen müşteri hizmetlerimize
danışınız.
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Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Her türlü makine aksamı, tarım, ev, bahçe aletleri, traktör, römork,
ekovat, transformatör,oto radyatör aksamları, varil, vana, çelik dolap ve
masa gibi malzemelerin boyanmasında kullanılır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Eski boyalı yüzeylerde, kabarmış, gevsek eski boyalar kazınmalı, tüm
yüzey zımparalanıp, seviye farklarını gidermek için lokal macunlama
yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi temiz ve kuru olmalıdır. Yeni boyanacak
yüzeyler kir,pas ve tozdan arındırılmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Rapid Astar uygulanan yüzeyler 12 saat süreyle fiziksel ve kimyasal
etkilerden korunmalıdır. İki kat olarak uygulandığında, katlar arasında
1-2 saat kuruma beklenerek tatbik edilir. Tabanca Inceltici: %20-25
oranında Endüstriyel Tiner ile inceltilebilir.

RAPID ASTAR
−−−−−−

DÜZG ÜN YÜZEYLER,
YÜKSEK DİRENÇ
Normal atmosfer koşullarına, darbe ve bükme gibi mekanik
hareketlere karşı direnci yüksektir. Çabuk kuruyan, metal
yüzeylere iyi yapışan, elastik, dayanıklı, endüstriyel rapid
boya için düzgün yüzey oluşturan bir astardır.

Depolama:
−−−−−−

Serin ve kuru yerde korunmalıdır.

Uyarılar:
−−−−−−
Yangın Tehlike Sınıfı: II (21-505 °C arasında alev alıcı buhar sıvıları ihtiva
eden, hiçbir oranda su ile karışmayan sıvıları kapsar.)

Sağlığa Zararlılık: B (Yakın temasta malzeme kısmen az zararlı, fakat
ihtiva ettiği bir grup madde nedeni ile kullanımı esnasında uygun bir
koruma gerektirmektedir.)
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Özellikleri:
−−−−−−
Likit Astar, her marka bitümlü membran uygulamasından önce astar
olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde, üstüne uygulanan
bitümlü membranların, yüzeye daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını
sağlar.

Avantajları:
−−−−−−
Çok ekonomiktir. Kullanıma hazırdır. Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva
etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.Karışımında su
bulunduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi bir yapışma sağlar. Herkes
tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Su bazlı olduğundan çevre
dostudur. Soğuk uygulamalıdır. Isıtma ve inceltme gerektirmez.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−
Uygulama yapılacak yüzey toz, kir,pas ve yağdan arındırılmalı ve
gevşek parçalar kazınmalıdır. Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.
Büyük gözenek ve çatlaklarTamir Harcı ile doldurulmalıdır.

LİKİT ASTAR
−−−−−−

ÜSTÜN TUTUCULUK,
YÜKSEK KALİTE

Uygulama:
−−−−−−
Likit Astar soğuk uygulamalıdır. Yaklaşık %20 oranında su ile
karıştırıldıktan sonra, bitüm firçası veya tabanca ile uygulanır. Hava
koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4–5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya
+5C’den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

Tüketim:
−−−−−−

250 gr /m²

Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde
yapışma arttırıcı bir tabaka olusturur. Poz Bayındırlık
Bakanlığı Poz No: 4.611.

Ambalaj:
−−−−−−

Net: 16 kg Metal Kutu
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Özellikleri:
−−−−−−
Çok ekonomiktir. Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı
yerlerde güvenle kullanilabilir. Su ile inceltildigi için nemli olsa dahi her
türlü yüzeye mükemmel yapisir. Bünyesindeki su buharlastikdan sonra,
su ile tekrar çözülmeyen ve su geçirmeyen bir tabaka olusturur.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
İzola, her marka bitümlü membran, bitüm ve bitüm-çimento esaslı
ürünlerin uygulamasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma
özelliği sayesinde, üstüne uygulanan bitümlü membranların, yüzeye
daha sağlam ve boşluksuz yapışmasını sağlar.
Bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel,mahzen, bodrum gibi kapalı
yerlerde, banyo, mutfak, tuvalet, gibi ıslak hacimlerde sızıntısularının
izolasyonunda kullanılır. Çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı
suya dayanması gereken izolasyon uygulamalarında, camtülü, keçe,
tecrit bezi, vb.donatıyla birlikte kullanılır.

EMÜLZER BİTÜM

İzola,elenmiş ince kum ve bir miktar çimento karıstırılarak elde edilen
harç malzemesi mala ile çekilerek, zemindeki çukur bölümler tesviye
edilebilir veya izolasyon katları üzerinde koruyucu tabaka
oluşturulabilir.

−−−−−−

Sıcak bitümle parke yapıstırma uygulamalarında sap üzerine astar
olarak sürülür.

SU YALITIMI,
ÜSTÜN TUTUCULUK

İnşaat kalıplarına sürülerek kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün bir
yüzey elde edilmesi sağlanır. Beton suyunun kalıplari etkilemesini
önler.

Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra, sürüldüğü yüzeyde
su geçirmez bir film tabakası oluşturur. Poz Bayındırlık
Bakanlığı Poz No: 04.611/1F
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Uygulama:
−−−−−−
İzola soğuk uygulamalıdır. Yaklaşık %20 oranında su ile karıştırıldıktan
sonra, bitüm firçası, rulo veya tabanca ile uygulanır. Hava koşullarına
bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5°C’den
düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer
kat sürülmemelidir.

Tüketim:
−−−−−−

Her sürüşte 400 g/m²

Ambalaj:
−−−−−−

Net: 17 kg metal kutu. Net: 200 kg sac varil.
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Özellikler:
−−−−−−
Coating-2K Bitüm-Kauçuk esaslı, iki bileşenli, elastikiyet ve çekme
mukavemeti elyaf ve diğer katkılarlagüçlendirilmiş bitüm esaslı, elastik
ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
Coating-2K, bütün yatay ve düşey yüzeylerde, temel, mahzen ve
bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda, banyo, mutfak, tuvalet gibi
kapalı ıslak hacimlerde, sızıntı sularının izolasyonunda kullanılır. Ayrıca
geniş çatlaklı yüzeylerde veya daha yüksek basınçlı suya dayanması
gereken izolasyon uygulamalarında, yalıtım filesi, tecrit bezi, vb.
donatıyla birliktekullanılır.

Yüzey Hazırlama:
−−−−−−

2K ÇİFT BİLEŞENLİ İZOLASYON
MALZEMESİ
−−−−−−
YÜKSEK D AYANIKLILIK,
KOLAY UYG ULAMA
Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra,sürüldüğü
yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı
dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur. Poz Bayındırlık
Bakanlığı Poz No: 04.611/1F
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Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı ve
gevşek parçalar kazınmalıdır. Coating-2K uygulamasından önce
Emilkote ile astar yapılmalıdır.

Uygulama:
−−−−−−
Coating 2K, soğuk uygulanmalıdır. Torbadaki toz bileşen, kovadaki sıvı
bileşenin içine dökülür ve düşük devirli bir karıstırıcı ile topak
kalmayıncaya kadar karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra bitüm firçası veya
mala ile uygulanır. Nemli ancak yaş olmayan yüzeylerde uygulama
yapılabilir. Yağıslı havalarda veya +5 C'den düşük sıcakliklarda
uygulanmamalıdır.Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.
Sivri uçlar ve köşeler yuvarlatılmalıdır.

Avantajları:
−−−−−−
Herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Eksiksiz ve kesintisiz bir
izolasyon tabakası oluşturur. Su bazlı olduğundan çevre dostudur.
Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle
kullanılabilir. Karışımında su bulunduğu için, yüzey nemli dahi olsa iyi
bir yapışma sağlar. Kalıcı elastikiyetivardır. Soğuk uygulamalıdır. Isıtma
ve inceltme gerektirmez. Kılcal çatlakları kapatma kapasitesi vardır.

Kuruma Süresi:
−−−−−−

Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1-2 saatte kurur.

Tüketim:
−−−−−−

Her katta 1.5 kg/m² (mala ile).

Ambalaj:
−−−−−−

24 kg bitüm emülsiyonu + 8 kg toz bileşen = Net 32 kg

Depolama:
−−−−−−
Min. +5 C° de serin ve kuru bir ortamda en az 12 ay muhafaza
edilebilir.
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Özellikler:
−−−−−−
Korozyona ve kimyasallara karşı gösterdigi yüksek savunma direnci,
kalın katlar halinde uygulanarak yüksek bir film kalınlığı elde
edilebilmesi, yüzeye parlak bir görünüm kazandırması, asit, petrol
ürünleri, su ve solventlere dayanıklı olması, aşınma ve darbelere karşı
mekanik mukavemetinin yüksek olması, özellikle içme suyu
depolarında kullanılmaya uygun olması.

Kullanıldığı Yerler:
−−−−−−
İçme suyu tank veya depoları, fabrika zeminlerinde, boru hatlarında
kullanılır.

Uygulama:
−−−−−−

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA
−−−−−−

PARLAK GÖRÜNÜM,
KOLAY UYG ULAMA
Solventsiz Epoksi son kat, iki bileşenli, solventsiz epoksi
reçine esaslı, parlak görünümlü son kat zemin boyasıdır.

I ve II. Komponentler karışım oranına dikkat edilerek birbirleriyle
karıştırılıp, 5-6 dakika bekletildikten sonra; astar uygulanmış yüzeylere,
mala veya rulo ile bir veya iki kat halinde, katlar arasında 24 saat
beklenerek uygulanır. Hazırlanan karışım 1 saat içerisinde
kullanılmalıdır.Karışım oranı ağırlıkça 1. Kompenant 4 birim /2.
Kompenant 1 birim.

Uyarı:
−−−−−−
Komponentler birbirleri ile iyice karıştırılmalıdır. Karışım ömrü
dolduktan sonra boya kullanılamayacağından, malzemenin fire
vermemesi için karışım oranları dikkate alınarak küçük miktarlarda
karışımlar hazırlanmalıdır. Sertlestiriciilave edilmiş ve kullanımdan
artmış boya, sertleştirici ilave edilmemiş boyanın içerisine
dökülmemelidir.

Ambalaj Şekli:
−−−−−−

1. Kompenant 18 Kg + 2. Kompenant 4,5 kg.

Tüketim:
−−−−−−
2.5 kg/m²
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Depolama:
−−−−−−
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal
ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden
korunmalıdır.
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