
MATRIX X1 LUX AA 
PARLAK SYNTHETIC GLOSSY PAINT 

MATRİX X1 LUX AA 
SENTETİK PARLAK BOYA  
 

 

Revizyon Tarihi: 01.11.2008 

Product Description: 

Alkyd based glossy synthetic topcoat.  It is unleaded 

paints. 

 

Properties:  

X1 is applicable indoors and outdoors wooden, metal 

and plaster surface and It is used for land and marine 

vehicles. X1 has high gloss and hiding power, good 

adhesion and perfect working properties. It is unleaded 

paints. It resists to yellowish. 

 

Specifications: 

Color: Consult color cataloque. 

Gloss (60º): min. 90 

Solid, % (weight): 72 + 2 

Density (g/cm
3
, 20ºC): 1.20 + 0.02 

Viscosity (KU, 25ºC): 95 + 2 

Flash point: >38 °C 

 

Applications: 

Coverage: Approximately 15-20 m
2
/L. for single coat. 

Drying Time  (20ºC): Set to touch drying within 2-3 

hours, dust free drying within 5-6 hours and hard 

drying within 18 hours. 

Recommended Application: 

a) Surface preparation: Old paints and dust on the 

surface should be removed. Politex Decorative or 

Polistar Synthetic Primer or X1 Synthetic Lux Primer 

should be applied as a primer for wooden and plaster 

surfaces. For metal surface dirt, grease and oils should 

be cleaned. Antipas Antirust Primer should be applied 

to the metal surface as a primer.    

b) Application: It is recommended to apply 2 coats. 

At least 1 day should be allowed between coats.  

c) Tools: Brush, roller or spray. 

d) Thinned Ratio:  15-20 % with Polisan Synthetic 

Thinner.  

 

 

Storage Conditions : 

Store in closed packages at cool place. 

 

Standart Package : 

0.250 L. ,0.7 L, 2.5 L, 3.75 L, 7.5 lt,15 L 

 

Ürün Tanımı : 

Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son 

kat bir boyadır. Kurşun içermez. 

Özellikleri:  

İç ve dış mekanlardaki ahşap, sıva ve metal 

yüzeylerde, kara ve deniz araçlarında kullanılır. 

Yüksek parlaklığa ve örtücülüğe sahiptir. Parlaklığı 

kalıcıdır. Uygulama kolaylığı ve iyi yayılma özelliği 

ile düzgün yüzeylerin oluşmasını sağlayan, üstün 

kaliteli son kat boyadır. Kurşunsuzdur. Sararmaya 

karşı direnci yüksektir.  

 

Spesifikasyonlar: 

Renk   : Renk kataloguna bakınız. 

Parlaklık (60º) : min. 90 

Katı, % (weight) : 72 + 2 

Yoğunluk (g/cm
3
 ,20ºC) : 1.20 + 0.02 

Viskozite (KU, 25ºC) : 95+2 

Parlama Noktası: > 38 °C 

 

Uygulama : 

Boyanabilen Alan : Tek katta yaklaşık 15-20 m
2
 /L 

Kuruma Zamanı (20 C):  Dokunma kurumasını 2-

3 saatte; toz tutmama kurumasını 5-6 saatte; sert 

kurumasını 18  saatte tamamlar. 

Tatbikat :  

a) Yüzey Hazırlama : Budakları yakılıp, varsa eski 

boyaları kazınan, zımparalanıp, tercihen renksiz  

POLİTEX DEKORATİF AHŞAP KORUYUCU ile 

doyurulan ahşap yüzeyler ile sıvalı yüzeyler 

POLİSTAR SENTETİK ASTAR veya X1 LUX 

SENTETİK ASTAR ile; metal yüzeyler ise kir, pas ve 

yağları temizledikten sonra POLİSAN ANTİPAS ile 

astarlanmalıdır.  

b) Tatbikat Şekli : İki kat olarak uygulanır. İkinci kat 

uygulanmadan önce 1 gün beklenmelidir.  

c) Kullanılan Aletler : Fırça, rulo veya boya tabancası. 

d) İnceltme/Karışım Oranı  : POLİSAN SENTETİK 

TİNER ile % 15-20 oranında inceltilir. 

 

Depolama Koşulları : 

Ağzı kapalı ambalajlarda, serin yerde depolayınız. 

 

Ambalaj Bilgisi : 

0.250 L. ,0.7 L, 2.5 L, 3.75 L, 7.5 lt,15 L 



 

 

 

Remarks: 

R10 :Flammable 

R20/21/22 :Harmfull by inhalation , in contact with 

skin and if swallowed. 

S2: Keep out of reach of children  

S16: Keep away from sources of ignition - No 

Smoking. 

S24/25: Avoid contact with skin and eyes. 

S46 : If swallowed , seek medical advice immediately  

and show this container or label. 

S51 : Use only in well- ventilated  areas. 

 

It confirms with TS 39 and certificated TSE 

standart. 

 

 

 

Uyarılar 

R10 : Alevlenebilir. 

R20/21/22: Solunduğunda, yutulduğunda ve deri ile 

temasta  sağlığa zararlıdır. 

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz. 

S16: Tutuşturma kaynaklarından uzak tutunuz. 

SİGARA İÇİLMEZ 

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.  

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı 

veya etiketi gösteriniz 

S51: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. 

 

POZ NO : 04.505 

 

 

TS 39 ‘a uygundur ve TSE belgesine sahiptir. 

 

 


