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                 NATURA POLİZOLAN 
WATER BASED, INSULATION MATERIAL 

AND PAINT PRIMER WITH SILICONE 

              NATURA POLİZOLAN 
SU BAZLI, SILIKONLU IZOLASYON 

MALZEMESI VE BOYA ASTARI 
 

 
Revizyon Tarihi :20.02.2015   Revizyon No:01 

Product Description : 
 
Vinyl acrylic copolymer resin based and 
water based insulation material and primer 
with silicone.  

Ürün Tanımı : 
 
Vinil Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, 
silikonlu, izolasyon malzemesi ve boya 
astarıdır.  
 

Properties : 
 
It is a paint primer which is water repellent, 
reduces paint consumption and provides 
insulation. Natura Polizolan (primer) applied 
exterior surfaces prevent moisture 
permeability. Paint consumption is reduced 
as it decreases water absorption of the 
plaster. It prevents water penetration at 
terrace cracks, bathrooms, toilets and 
openings formed between window ledge and 
wall in the course of time. It as an extremely 
strong insulation material that prevents 
moisture at floors that are settled on the 
ground and surrounding walls of basements.  
 
Spesifications :  
 
Appearance: liquid. 
Solid, % (weight): 47 - 49 

Density (g / cm3, 20ºC): 0.99 – 1.03  

PH: 4 - 5 
Viscosity, cpoise : 500 - 1500 
VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) 
*Calculated theoretically 
 

Özellikleri :  
 
İç ve dış cepheler için silikonlu, su iticiliği 
yüksek, boya tüketimini azaltan, izolasyon 
sağlayan, güçlü bir boya astarıdır. Natura 
Polizolan ile astarlanan dış cephelerde, 
duvar rutubet geçirmez, sıvanın su emiciliği 
azalacağı için daha az boya gerektirir. 
Teraslardaki çatlaklarda, pencere pervazı ile 
duvar arasında zamanla ortaya çıkan 
aralıklarda, banyo ve tuvaletlerde su 
sızmasını önler. Yapıların toprağa oturan 
döşemelerinde ve bodrum katlarının çevre 
duvarlarında rutubeti önleyen, son derece 
güçlü bir izolasyon malzemesidir.  
 
Spesifikasyonları: 
 
Appearance: liquid. 
Solid, % (weight): 47 - 49 

Density (g / cm3, 20ºC): 0.99 – 1.03  

PH: 4 - 5 
Viscosity, cpoise : 500 – 1500 
VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) 
*Teorik olarak hesaplanmıştır. 
 

Application :  
 
Coverage: Depending on the surface 
absorption, whwn 1 L of product is thinned 
7 L of water 60 to 100 m2 area can be 
primed.  

Drying Time (20 ºC): It dries in 1 hour at 

relative humidity of 50 %  
Recommended Application: 
a) Surface Preparation: Surfaces should be 
cleaned out from dust and dirt. The ambient 
and surface temperature should be between 
5-30°C during application.  

Uygulama :  
 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: 1 L ürün, 
7 katı  oranında su ile inceltildiğinde, 
yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 60-100 
m2’lik alan astarlanabilir.  
Kuruma Zamanı ( 20 °C): % 50 bağıl nem 
oranında 1 saatte kurumasını tamamlar. 
Tatbikat: 
a) Yüzey Hazırlama: Uygulama yapılacak 
yüzeyler, tozdan ve kirden arındırılmalıdır. 
Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığı 
5-30°C arasında olmalıdır.  



 
 
 
 

ÜRÜN TEKNİK BÜLTENİ 

 
 

 

 
b) Application : As a paint primer, Natura 
Polizolan (Primer) can be applied on new or 
prepreviously painted surfaces. Whwn it is 
applied on surfaces, new paint will adhere 
strongly on the surfaces. Natura Polizolan 
should not be applied on the paints that 
have high surface tension like matt and 
semi matt  synthetic paints (such as Matrix 
Mat and Matrix Yarı Mat). İf applied, micro 
cracks may form on the surfaces in the 
course of time.  
c) Tools: Applied with brush or roller. 
d) Thinning Ratio: When used as paint 
primer; for exteriors, 1 L of Natura Polizolan 
(Primer) should be thinned with 5 L water, 
and for interiors, 1 L of Natura Polizolan 
should be thinned with 7 L of water. When 
used as insulation material; 1 L of Natura 
Polizolan should be thinned  with 1-2 L of 
water. Whwn used as insulation material, 
paint should not be applied on Natura 
Polizolan. IT SHOULD NOT BE USED 
WİTHOUT BEİNG THINNED. 
 
 

 
b) Uygulama Şekli : Boya Astarı olarak; 
Natura Polizolan, hem yeni boyanan 
yüzeyler hemde eski boyalı yüzeyler 
üzerine uygulanabilir. Yüzeylerin üzerine 
uygulanarak, yeni boyanın yüzey üzerine 
güçlü olarak bağlanmasını sağlar. Natura 
Polizolan uygulanmış yüzeylere, son kat 
olarak yüzey gerilimi yüksek mat ve yarımat 
sentetik boyalar (Matix Mat ve Matrix 
Yarımat gibi) kesinlikle uygulanmamalıdır. 
Uygulandığı takdirde, zamanla yüzeyde 
kılcal çatlaklar oluşmasına neden olabilir.  
c) Kullanılan Aletler : Fırça veya rulo ile 
uygulanır. 
d) İnceltme / Karışım Oranı : Boya astarı 
olarak kullanıldığında, dış cephelerde 1 L 
Natura Polizolan 5 L su ile inceltilmelidir, iç 
cephelerde 1 L Natura Polizolan 7 L su ile 
inceltilmelidir. İzolasyon malzemesi olarak 
kullanıldığında; 1L Natura Polizolan 1-2 L 
su ile inceltilmelidir. İzolasyon malzemesi 
olarak kullanıldığında, Natura Polizolan 
üzerine kesinlikle boya uygulaması 
yapılmamalıdır. KESİNLİKLE 
İNCELTİLMEDEN KULLANILMALIDIR.  
 

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: 
 
0,75 L, 2,5 L, 7,5 L, 15 L  
 

Ambalaj Bilgisi:  
 
0,75 L, 2,5 L, 7,5 L, 15 L  

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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