
 
 

GEN BOYA ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU (TDS) 

GEN INTENS SİLİKONLU İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI 

 

 
Genaş Gen Boya San. ve Tic. A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı 
kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İş bu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Genaş Gen Boya San ve  Tic A.Ş. teknolojik gelişmeler AR-
GE çalışmaları doğrultusunda ürünlerde değişiklik hakkını saklı tutar.  05.01.2015 

 

 

Ürün tanımı: Intens Silikonlu İç Cephe Boyası, akrilik kopolimer esaslı neme dayanıklı, yağ ve 

kir emmeyen, silinebilen, yüksek örtücülüğe sahip, dayanıklı, yarı mat parlaklıkta su bazlı iç 

cephe boyasıdır. Yüksek yapışma gücü ve içerdiği silikon sebebi ile kabarma, çatlama ve 

dökülme yapmaz.  

Kalite belgesi: Ürün TSE 5808 ve G Belgesine sahiptir. 

 

Kullanım alanları: Intens Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası macun, saten alçı ve astarlama 

gibi alt zemini yapılmış yüzeylerde, sıvalı yüzeylerde, daha önce boyanan yüzeyler üzerine de 

rahatlıkla tatbik edilebilir. 

Uygulama yüzeyi: 

Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Saten alçılı zeminler mutlaka Gen Saten 

Alçı Astarı ile astarlandıktan sonra Intens Silikonlu Ipek Mat tatbik edilmelidir. Çimento esaslı 

yüzeylerin 28 gün priz süresinin tamamlanması beklenmelidir. Sert ve sıvalı zeminlerde Gen 

İç Cephe Astarı ile astarlanmalıdır. Astarlama işlemi bittikten sonra doğrudan iki kat olarak 

uygulanabilir. 

Uygulama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar: 

Yüzey toz, kir, yağ, gevşek boya ve sıva tabakalarından arındırılmalıdır. Uygulama öncesinde 

dişli ve gevsek sıva taneciklerinin raspa ile yüzeyden alınması önerilir. Intens Silikonlu İpek 

Mat İç Cephe Boyası, rulo, fırça ve püskürtme ile tatbik edilebilir. Rulonuzun tüylerinin kısa 

olması daha düzgün bir yüzey elde etmenizi sağlar. Uzun tüylü rulo kullanıldığında yüzeyde 

hafif desen oluşur. Uygulama sırasında ısı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Ortam şartlarına 

bağlı olmakla birlikte silinmesi için kürleşme sürecini tamamlayıp, en az bir hafta geçmesi 

gerekmektedir. 

 Etiket üzerindeki mevcut “Uygulama Bilgilerine” göre uygulama yapılmalıdır. 

 Boya katları arasında en az 4 saat beklenmelidir. 

 Intens Silikonlu İpek Mat uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 

saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi zararlı etkenlerden korunmalıdır. 

 Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 
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İnceltme oranı: 

Max. %10 su ile inceltilerek en az 2 Kat uygulanmalıdır (Kat sayısı alt yüzey durumuna bağlı 

olarak değişebilir.) 

Kuruma Süresi: 

Hava sıcaklığına ve nem oranına göre değişiklik gösterir. Tam Kuruma Süresi; Min. 24 Saat. 

Katlar Arası Bekleme Süresi; Min. 4 saattir. 

Kaplama Gücü: 

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 100 – 120 gr/m² arasında olup, 

kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır. 

Depolama: 

Kapağı sıkıca kapatılmış ambalajında +5°C ile +35°C arasında serin ve kuru bir ortamda 

muhafaza edilmelidir.  

Ambalaj: 

3,5 Kg – 10 Kg  – 20 Kg ’lık plastik kova ambalajda sunulur. 

Risk İşaretleri: R23/24/25: Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir. 

Güvenlik İşaretleri: S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. S3: Serin yerde 

muhafaza ediniz. S9: Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz. S26: Göz ile temasında suyla iyice 

yıkayın ve doktora başvurunuz. S28: Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora 

başvurunuz. S29: Kanalizasyona atmayınız. S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, 

koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanınız. 

Diğer uyarılar: 

Boyalı yüzeylere kumlama, yakma gibi işlemler uygulanması sırasında zararlı toz ve/veya 

duman açığa çıkabilir. İyi havalandırılan yerlerde çalışın. Gerekli durumlarda uygun kişisel 

koruyucu ekipman kullanın. Talep edildiğinde detaylı bilgi için malzeme güvenlik bilgi formu 

bulunabilir. 


