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5324 İS7ANBUL Antique Coat
Eskitme Efekti Veren Son Kat Yüzey Astarı

Tanımı
Traverten görünümlü, mineral esaslı dekoratif 
kaplama malzemesi İS7AnBUL AnTIQUE’in son kat 
malzemesi olarak özel geliştirilen, yarı mat, yarı şeffaf, 
dekoratif yüzey astarıdır.

Uygulama Alanları
 İS7AnBUL AnTIQUE uygulaması yapılmış ve 
kürünü tamamlamış yüzeylere, REnK USTASI ile 
renklendirilerek eskitme efekti vermek amacıyla son 
kat kaplama malzemesi olarak; sıva, macun gibi 
gözenekli, emiş gücü yüksek yüzeylere dekoratif son 
kat astar olarak uygulanır.

Özellikleri
— REnK USTASI ile renklendirilerek uygulandığında 
eskitme efekti verir.
— İS7AnBUL AnTIQUE ve benzer mineral yüzeyler 
üzerine uygulandığında yüzeyin suya karşı dayanımını 
artırır.
— Astar olarak kullanıldığında, yüzeyi çizilmelere ve 
suya karşı korur. 
—  İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle 
binaların nefes almasını sağlar.
— Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için 
kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

Uygulama Talimatı
— Uygulama yapılacak yüzeyler; yapışmayı azaltıcı 
toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Yeni mineral 
yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin 
kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su 
ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır.
— İS7AnBUL AnTIQUE COAT, kürünü tamamlamış 
olan İS7AnBUL AnTIQUE uygulaması üzerine REnK 
USTASI’nın 24 rengi ile renklendirilerek sünger 
yardımı ile uygulanır.
— İS7AnBUL AnTIQUE COAT hiç inceltilmeden 
kullanılmalıdır. Yüzeyin emiciliğinin yüksek olması 
durumunda en fazla %5 oranında temiz su ile 
inceltilmesi tavsiye edilir.
— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile 
yıkanmalıdır. 
— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin 
sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.

Tehlike Uyarıları
R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Uyarıları
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın. 
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük kullanın.
S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım 
talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

Depolama
— Ağzı açılmamış ambalajında, 5 - 35°C arasında 
depolanmalıdır.

Ambalaj
— 1 lt ve 3 lt'lik plastik kova.
— 1 lt ve 3 lt'lik ambalajlar 2’li şekilde 
şirinklenmektedir.

Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl nem)

Genel Bilgiler

Yapısı Akrilik emülsiyon esaslı

Akrilik emülsiyon esaslı Yaklaşık 1,01 gr/cm³

İncelticisi Su

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Süresi
Tam kuruması 24 saat

Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.

Tüketim İstenilen desene göre değişilik göstermekle beraber ortalama 0,1 - 0,15 lt/m²

Uygulama Aletleri Sünger

Performans Bilgileri

Su Buhar Geçirgenliği - SD (m) (TS En 
ISO 7783 - 2)

< 0,140
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