
 
 
 
 

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ 

 
 

 

PRIMERA MAT 
SILICONE EMULSION PAINT 

 

PRIMERA MAT 
SİLİKONLU SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI 
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Product Description : 
 
Silicone emulsion based, matt to coat interior 
paint.  
 

Ürün Tanımı : 
 
Emülsiyon bazlı, mat görünümlü, silikon 
katkılı, son kat iç cephe boyasıdır. 
 

Properties : 
 
Applied on surfaces such as plaster, 
concrete and eternit. It is an oderless, 
washable, easily applicable decorative 
interior paint with excellent hiding power. 
Water repellency and moisture permeability 
prpperties of silicone prevents exfoliation 
and blistering in humid environments. 
 
Spesifications :  
 
Colours: Consult colour catalogue 
Gloss: Mat 

Density (g / cm3, 20ºC): 1.52-1.56  

Viscosity (cps, 25ºC) : 15000-22000  

pH (25ºC) : 8.0-9.0 

VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) 
*Calculated theoretically 

Özellikleri :  
 
Sıva, beton, eternit gibi yüzeyler üzerine 
uygulanır. Kolay sürülebilen, iyi örtücülük 
sağlayan, temizlenebilen, kokusuz, dekoratif 
iç cephe boyasıdır. İçeriğindeki silikonun su 
itici ve buhar geçirgen özelliği , rutubetli 
ortamlarda boyanın kabarmasını ve 
dökülmesini önler. 
 
Spesifikasyonları: 
 
Renk  : Renk kataloguna bakınız. 
Parlaklık  : Mat 

Yoğunluk  ( g / cm3 , 20ºC) : 1.52-1.56 

Viskozite  ( cps ,25ºC) : 15000-22000 

pH  (25ºC) : 8.0-9.0 

VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) 
*Teorik olarak hesaplanmıştır. 
 
 

Application :  
 
Coverage: Approximately 10-12 m2/lt. for 
single coat. 
Drying Time (20 °C): Drying within 1-3 hours.  
Recommended Application:  
a) Surface Preperation: Dirt, dust and old 
coated surface should be cleaned. Natura 
Polizolan should be applied as 1 part of 
water mixed with 7 part of it as a primer. The 
ambient and surface temperature should be 
between 5-30°C during application.  
b) Application: It is recommended to apply 2 
coats. 3 hours should be allowed between 
coats. 
c) Tools: Brush or roller.  
d) Thinned Ratio: % 20-25 with water. 
 

Uygulama :  
 
Boyanabilen Alan : Tek katta yaklaşık 10-12 
m2 / lt. 
Kuruma Zamanı (20 °C) : 1-3 saatte 
kurumasını tamamlar. (50C altında uygulama 
yapmayınız.) 
Tatbikat :  
a) Yüzey Hazırlama : Kirli, tozlu, kabarmış 
ve eski boyalı yüzeyler kazınarak iyice 
temizlenmeli ve su ile 1/7 oranında 
inceltilmiş Natura Polizolan ile 
astarlanmalıdır. İlk defa boyanacak mineral 
esaslı, emiciliği çok az olan tozuma 
yapmayan ham sıvalı iç yüzeylerde Natura 
Dolgulu Astar uygulaması yapılır. Uygulama 
sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı 5-30°C 
arasında olmalıdır.  
b) Tatbikat Şekli : Astarlanmış 
yüzeylere 2 kat olarak sürülür. Katlar 
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arasında en az 3 saat beklenmelidir. 
c) Kullanılan Aletler : Fırça veya rulo ile 
uygulanır.   
d) İnceltme / Karışım Oranı : Su ile  % 20-25 
oranında inceltilebilir. 
 

 

Storage Conditions : 
 
Should be stored in closed packs without 
being exposed to direct sunlight. The 
ambient temperature while storage should 

be between  5-35C. Keep packs closed 
when not in use. Preserve against freezing. 
 

Depolama Koşulları:  
 
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı 

ambalajlarda, 5-35 C arasında depolayınız. 
Kullanılmadığında ambalajının ağzını kapalı 
tutunuz. Dondan koruyunuz. 
 

Standart Package: 
 
0.7 lt, 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt. 
 

Ambalaj Bilgisi:  
 
0.7 lt, 2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt. 
 

Remarks: 
 
S2: Keep out of reach of children. 
S24/25: Avoid contact with skin and eyes.  
S46: If swallowed, seek medical advice 
immediately and show this container or 
label. 
 
* It confirms with TS 5808 and certificated 
TSE standart 

Uyarılar:  
 
S2: Çocukların erişemeyeceği yerde 
muhafaza ediniz. 
S24/25: Göz ve deri ile temasından 
sakınınız.  
S46: Yutulduğunda derhal doktora 
danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.  
 
* TS 5808’e uygundur ve TSE belgesine 
sahiptir. 
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