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MATRIX X1  
LUX ANTİ-AGİNG KOKUSUZ PARLAK 
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Product Description : 
 
Pure acrylic copolymer resin based, water 
dilutable, high gloss, odourless, decorative 
topcoat interior/exterior paint. 
 

Ürün Tanımı : 
 
Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, parlak, 
kokusuz, dekoratif son kat iç/dış cephe 
boyasıdır.  
 

Properties : 
 
It is highly durable due to its special resin 
content which is water repellent and vapour 
permeable. It has high resistance to turn 
yellow. It is a glossy paint which is easy to 
apply and has high coverage, spreading anf 
adhesion properties. It is rinsible. Any 
cracking, blister or splitting does not occur. It 
lowers labor cost due to its easy application 
and quick drying properties. X1 Anti Aging 
Kokusuz Parlak (Paint) is resistant to UV 
light. It is applied on exterior exterior and 
interior plaster, concrete, brick, metal and 
wooden surfaces on which putty and primer 
applications had been made. 
 
Spesifications :  
 
Colours: Consult colour catalogue 
Gloss : Gloss 

Density (g / cm3,20ºC) : 1.17-1.21 

Viscosity (KU ,25ºC) : 75  - 85  

pH (25ºC) : 8.0-9.0 

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

Özellikleri :  
 
Parlak dokusu ve içeriğindeki reçinenin su 
itme ve buhar geçirgenliğini arttırıcı özelliği 
sayesinde yüksek dayanıklılıktadır. 
Sararmaya ve UV ışınlarına karşı direnci 
yüksektir. Parlak ve yüksek örtücülüğe sahip, 
kolay uygulanabilen, iyi yayılan ve iyi 
yapışan bir boyadır. Gerçek anlamda 
silinebilir. Çatlama, kabarma ve dökülme 
yapmaz. Macunlama ve astarlama işlemleri 
yapılmış sıva, beton, eternit, alçıpan gibi 
mineral, ahşap ve metal iç/dış yüzeylere 
uygulanır. 
 
Spesifikasyonları: 
 
Renk  : Renk kataloguna bakınız. 
Parlaklık  : parlak  

Yoğunluk  ( g / cm3 , 20ºC) : 1.17 - 1.21 

Viskozite  (KU ,25ºC) : 75 - 85 

pH  (25ºC) : 8.0 - 9.0 

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

Application :  
 
Coverage: Approximately 15-20 m2/lt. for 
single coat. 

Drying Time (20ºC): Set to touch drying 

within 5 minutes, dust free drying within 30 
minutes and hard drying within 24 hours. 
Recommended Application: 
a) Surface Preparation: The surface 
must be dry and clean and dirt, dust or old 
paint on the surface should be removed. 
Swollen and cretaceous old paint layers 
should be removed from the surface. Old 

Uygulama :  
 
Boyanabilen Alan : Tek katta yaklaşık 15-20  
m2 /lt. 

Kuruma Zamanı (20 C):   Dokunma 
kuruması 5 dakikada; toz tutmama kuruması  
30 dak;  sert kuruması 24 saatte tamamlar. 
Tatbikat :  
a)Yüzey Hazırlama : Uygulanacak yüzey 
düzgün, sağlam ve kuru olmalı; kir, pas ve 
yağlardan temizlenmelidir. Kabarmış ve 
tebeşirlenmiş eski boya tabakaları yüzeyden 
temizlenmelidir. İyi durumdaki eski boyalı 
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paint layers, if in good condition, should be 
sand prepared to increase adhesion. Cracks 
or cavities should be filled with water-based 
or synthetic putty and surface should be 
levelled. After the putty application, the dry 
surface should be sand prepared and the 
wooden and mineral surfaces should be 
primered with X1 Anti Aging Kokusuz Parlak 
(Paint) which had been thinned 10-15% with 
water, metal surfaces should be primered 
with Antipas (Primer). X1 Anti Aging 
Kokusuz Parlak (Paint) is appied as two 
coats without thinning after 24 hours if 
Polistar Sentetik Astar (primer), Primera 
Sentetik Astar (Primer) or Antipas (Primer) 
have been applied or 6 hours if water-based 
primer is applied. 
b) Application:  It is recommended to 
apply 2 coats.  6 hours should be allowed 
between coats. Applying not-thinned X1 Anti 
Aging Kokusuz Parlak (Paint) in last coat 
shall increase spreading on the surface.The 
ambient and surface temperature should be 
between 5-30C during application.  
 
c) Tools: Brush or roller 
d) Thinned Ratio: Ready for use. Can be 
thinned % 5 with water.  
 

yüzeyler, tutunmayı arttırmak için ince 
zımpara ile zımparalanmalıdır. Doldurulması 
gereken çukurlar su veya sentetik macun ile 
doldurulmalı ve yüzey düzeltilmelidir. 
Kuruyan macunlu yüzey zımparalandıktan 
sonra, ahşap ve mineral yüzeyler %10-15 
oranında su ile inceltilmiş X1 Anti Aging 
Kokusuz Parlak boya ile boyanmalıdır. Metal 
yüzeyler Antipas ile astarlanmalıdır. Astar 
olarak Polistar Sentetik Astar, Primera 
Sentetik Astar veya Antipas uygulanırsa 24 
saat sonra, su bazlı astar uygulanırsa 6 saat 
beklendikten sonra X1 Anti Aging Kokusuz 
Parlak Boya inceltilmeden 2 kat hainde 
uygulanır.  
b)     Uygulama Şekli :  Alt zemin hazırlığı 
yapılmış yüzeylere iyice doyurulmuş fırça 
veya rulo ile iki kat olarak uygulanır. Katlar 
arasında 6 saat beklenmelidir. Son katta 
inceltilmemiş X1 Anti Aging Matrix Lüx 
Kokusuz Parlak uygulaması, yüzeydeki 
yayılmayı arttırır. Uygulama sırasında yüzey 
ve ortam ısısı 5-30 °C arasında olmasına 
özen gösterilmelidir.  
c) Kullanılan Aletler : Fırça, rulo veya boya 
tabancası. 
d) İnceltme / Karışım Oranı : Kullanıma 
hazırdır. Su ile % 5 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: 
 
2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt. 

Ambalaj Bilgisi:  
 
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 
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