
	   	   TEKNİK	  BÜLTEN	  	  

www.firacolor.com.tr	  	   Sayfa	  1	  
	  

FIRASTUCCO	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Code	  :	  F0070	  

Akrilik	  emülsiyon	  esaslı,	  çeşitli	  türde	  kuvars	  kalker	  ve	  pigment	  içeren,	  macun	  kıvamında,	  mala	  veya	  spatulayla	  	  
dokusu	  ve	  formu	  verilen,	  parlak	  ve	  yarı	  parlak	  iç	  cephe	  kaplama	  malzemesidir.	  

	  
UYGULAMA	  ALANI	  
Duvar,	  sıva,	  brüt	  beton	  ve	  ahşap	  yüzeylerde,	  zemin	  hazırlığı	  sonrasında	  uygun	  astarı	  ile	  beraber	  kullanılır.	  
	  
ÖZELLİKLERİ	  

• Mermer	  efekti	  görüntüsü	  verir.	  	  
• Yüksek	  parlaklığından	  dolayı	  renkler	  canlı	  ve	  ışıltılıdır.	  	  
• Yüksek	  su	  buharı	  geçirgenliği	  sayesinde,	  buharın	  dışarı	  atılmasını	  ve	  yüzeyin	  nefes	  almasını	  sağlar.	  	  
• 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	  FİRAPRİMER	  ile	  astarlanmalıdır.	  
	  

UYGULAMA	  TALİMATI*	  
	  

• Uygulama	  öncesi	  FİRASTUCCO	  iyice	  karıştırılır.	  	  
• FİRASTUCCO	  paslanmaz	  çelik	  mala	  ile	  yüzeye	  1	  kat	  uygulanır;	  yüzeyde	  gereken	  düzgünlük	  ve	  kapatma	  elde	  

edilmezse	  ikinci	  kat	  uygulama	  yapılır.	  	  
• 24	  saat	  sonra	  malzeme	  kuruyunca,	  yüzey	  ince	  zımpara	  ile	  zımparalanır	  ve	  üzerine	  spatula	  veya	  mala	  ile	  

istenilen	  efekt	  uygulaması	  yapılır.	  Yüzeyi	  daha	  parlak	  hale	  getirmek	  için,	  çelik	  mala	  ve	  spatula	  ile	  malzeme	  
üzerinden	  tekrar	  geçilir.	  	  

• 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	  	  2-‐3	  saat,	  tam	  kuruma	  süresi	  24	  saattir.	  	  
	  
AMBALAJ:	  1KG-‐5KG	  -‐10	  KG	  
	  
TÜKETİM	  :	  Yüzey	  düzgünlüğü	  ve	  uygulama	  tekniklerine	  bağlı	  iki	  kat	  uygulama	  için	  	  
0,500-‐0,700	  kg/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.	  


