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 PERLA EXTERIOR PAINT 

(WITH SILICONE) 

PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE  

BOYASI 

 

Revizyon Tarihi : 02.03.2015                      Revizyon No:001 

Product Description : Acrylic binder-based, 

silicone-added top coat exterior paint. 

Ürün Tanımı :Akrilik bağlayıcı esaslı, 

silikon katkılı son kat dış cephe boyasıdır. 

 

Properties : Higly resistant to sunlight, rain, 

humidity and salt with high alkaline 

resistance. This is a protective and decorative 

paint with fine coating properties and is 

easily applicable. It can be applied to 

concentre,palster, brick and fiber eternit type 

mineral surfaces. It has water repellent 

properties due to its silicone content . 

Waterproof and vapor permeability alowws 

moisture to be taken out. 

Spesifications :  

a)  Colour : Consult colour cataloque 

b)  Solid ,% (weight) : 65-67 (Varies with 

colour .) 

c)  Density ( g /cm3 ,20C) : 1.51-1.55 

d)  Viscosity (cPs,20C) : 15000-18000 

e)  VOC*: 35-40  g/L  

(EU Directive 2004/42/EC)  

*Theoretically calculated 

f)  pH (25ºC)  : 8.0-9.0 

g)  Coverage : 8-10 m2/lt. for  a single coat. 

h)  Drying Time (20C) : Drying within 1-3 

hours. In 24 hours hardening is completed. 

 

 

Özellikleri : Yüksek alkali direncine sahip, 

güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz 

kıyısındaki tuzlu neme karşı son derece 

dayanıklı dış cephe boyasıdır. Su itici 

özelliği nedeniyle suyu geçirmez. Su buharı 

geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını 

sağlar. Her türlü beton, briket, gaz beton, 

sıva, tuğla ve benzeri mineral yüzeyler 

üzerine uygulanır.  

 

Spesifikasyonları 

a) Renk : Renk kataloğuna bakınız 

b) Katı madde,% (ağırlıkça) : 65-67 

(Renge göre değişir.) 

c) Yoğunluk (g /cm3 ,20C) : 1.51-1.55 

d) Viskozite (cPs,20C  ) : 15000-18000 

e) VOC*: 35-40  g/L  

(EU Directive 2004/42/EC) 

*Teorik olarak hesaplanmıştır 

f) pH (25ºC)  : 8.0-9.0 

g) Boyanabilen Alan :Yüzey emiciliğine 

bağlı olarak tek katta yaklaşık 8-10 m2/lt . 

h)  Kuruma Zamanı (20C) : 20 C da ve % 

50 bağıl nem oranında 1-3 saatte tamamlar. 

24 saatte sertleşir. 

Application : 

a) Surface preparation : Clean dirty and 

coated surface. Apply Natura POLİZOLAN, 

NATURA A1 SİLİKONLU ASTAR or 

PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR 

to the surface. Before Natura A1 application 

surface has high percent of lime could be 

washed with mixing of 1 part of vinegar and 

1 part of water. 

b) Application: 2 coat application is 

recomended . Allow 24 hours after primer 

application and 2-3 hours between coats. 

c) Tools: Roller  or brush 

d) Thinning ratio : Can be thinned with 15 

Uygulama :  

a) Yüzey Hazırlama :İlk kez uygulanacağı 

yüzeylerde kirli veya gevşek dokular, eski 

boyalı yüzeylerde de kabaran ve tozuyan 

kısımlar temizlenir ve NATURA 

POLİZOLAN, NATURA A1 SİLİKONLU 

ASTAR veya PERLA DIŞ CEPHE 

SİLİKONLU ASTAR ile astarlanır. Kireci 

fazla olan ham sıvalı yüzeylerin astar ve 

boya tatbikatı yapılmadan önce 1 kısım sirke 

ile 1 kısım su karıştırılarak, yüzeyin 

yıkanması tavsiye edilir.  

b)Uygulama Şekli : İki kat olarak 

uygulanması önerilir. Boya, astarlama 
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% water işleminden en az 24 saat sonra yapılmalı ve 

boya katlar arasında 2-3 saat beklenmelidir.  

c) Kullanılan Aletler : Fırça veya rulo. 

d) İnceltme/karışım Oranı : % 15 su ile 

inceltilebilir. 

 

Storage Conditions : Should be stored in 

closed packs without being exposed  to direct 

sunlight.The ambient temperature should be 

between 5-35 C. It should not be applied 

under sunlight. 

 

Depolama Koşulları: Direkt güneş ışığı 

almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 C 

arasında depolayınız. Kullanılmadığında 

ambalajının ağzını kapalı tutunuz. Dondan  

koruyunuz. 

Standart Package: 

15 lt. 

 

POZ NO 04.553/01 04.553/04 
 

Ambalaj Bilgisi:  

15 lt. 

 

POZ NO 04.553/01 04.553/04 

   
 

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 7847 and 

certificated TSE standart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyarılar:  

S2. Çocukların erişemeyeceği yerde 

muhafaza ediniz. etiketi gösteriniz.  

S24/25. Göz ve deri ile temasından sakınınız. 

S46. Yutulduğunda derhal doktora 

başvurunuz; kabı veya etiketi gösteriniz. 

 

* TS 7847’e uygundur ve TSE belgesine 

sahiptir. 
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