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CONFETTI	  
	  

Code	  :	  F0040- F0060- F0061- F0062- F0050	  

Akrilik	  emülsiyon	  esaslı,	  kullanıma	  hazır	  dekoratif	  bir	  kaplama	  sistemidir.	  
	  
UYGULAMA	  ALANI	  
Duvar,	  sıva,	  brüt	  beton	  ve	  ahşap	  yüzeylerde,	  zemin	  hazırlığı	  sonrasında	  uygun	  astarı	  ile	  beraber	  kullanılır.	  
	  
ÖZELLİKLERİ	  

• İç	  mekanlar	  için	  dekoratif	  bir	  ürün	  olan	  Confetti,	  parçacıklı	  yapısı	  ve	  tonlama	  etkisi	  ile	  düzgün	  olmayan	  duvar	  
yüzeylerini	  kolayca	  saklar.	  	  

• Sert	  ve	  uzun	  süreli	  aşınmaya	  karşı	  dayanıklıdır	  	  
• Su	  bazlıdır,	  kokmaz,	  insan	  sağlığına	  ve	  çevreye	  zarar	  vermez.	  	  
• Parfümlü	  özelliği	  ile	  uygulama	  yapılan	  ortamların	  hoş	  kokmasını	  sağlar.	  

	  
	  
YÜZEY	  HAZIRLAMA	  

• Uygulama	  yapılacak	  yüzeylerdeki	  her	  türlü	  kir,	  yağ,	  kabarmış	  boya	  ve	  toz	  temizlendikten	  sonra,	  yüzey	  
bozuklukları	  FİRACOLOR	  AKRİLİK	  MACUN	  İNCE	  ile	  düzeltilmeli,	  eski	  boyalı	  ve	  yeni	  boyanacak	  yüzeyler	  
FİRACOLOR	  FİRAPRIMER	  ile	  astarlanmalıdır.	  

	  
UYGULAMA	  TALİMATI*	  

• FİRAPRIMER	  hacmen	  %20-‐25	  temiz	  su	  ile	  inceltilerek,	  fırça	  veya	  rulo	  ile	  yüzeye	  2	  kat	  uygulanmalı;	  katlar	  
arasında	  iyice	  kuruma	  sağlanmalıdır.	  	  

• Yüzeyin	  kurumasının	  ardından	  beyaz	  veya	  renklendirilmiş	  CONFETTI	  bir	  spatula	  ile	  yavaşça	  karıştırılarak	  özel	  
fırçası	  	  ile	  yüzeye	  uygulanır.	  	  10	  dakika	  sonra	  plastik	  ıspatula	  ile	  yüzeye	  son	  görünüm	  verilir;	  	  uygulama	  
tekniklerine	  göre	  farklı	  dekoratif	  efektler	  elde	  edilebilir.	  

• Uygulama	  sırasında	  ve	  sonrasındaki	  24	  saat	  içinde,	  uygulama	  yapılacak	  yüzeyin	  ve	  ortamın	  +5	  ˚C’nin	  altında	  
olmamasına	  dikkat	  edilmelidir.	  	  

	  
KURUMA	  SÜRESİ	  :	  23˚C’lik	  ortamda	  dokunma	  süresi	  4-‐5	  saat,	  tam	  kuruma	  süresi	  24-‐48	  saattir.	  	  
	  
AMBALAJ:	  2,5	  LT	  –	  7,5	  LT	  
	  
TÜKETİM	  :	  Yüzey	  düzgünlüğü	  ve	  uygulama	  tekniklerine	  bağlı	  tek	  kat	  uygulama	  için	  	  
6-‐8	  m²/lt	  veya	  0,115-‐0,145	  lt/m²	  
	  
FLASH	  POINT:	  Su	  bazlı,	  yanmaz	  
	  
DEPOLAMA:	  Kapalı	  ambalajında,	  1	  yıl,+5˚C	  ile	  +30˚C	  arasında	  depolanmalıdır	  
	  
UYARILAR:	  Çocukların	  ulaşabileceği	  yerlerden	  uzak	  tutunuz.	  Göz	  ve	  cilt	  temasından	  sakınınız.	  	  	  
	  
*Daha	  sağlıklı	  bir	  uygulama	  için	  ürünün	  teknik	  bülteni	  mutlaka	  incelenmelidir.	  

“Firacolor bir Ayfira AŞ markasıdır” 


