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Macun FW 
ÜRÜN TANIMI 
Akrilik kopolimer esaslı, yüksek doldurma gücüne sahip, beyaz renkli ahşap macunudur. 

ÖZELLİKLERİ 
Yüksek Dolgu gücüne sahiptir, yüzeye iyi tutunur, zımparalama kolaylığı sunar ve çabuk kurur. 

UYGULANACAK YÜZEYLER 
Özellikle ahşap yüzeyler için formüle edilmiş olup yeni boyanacak yüzeylerde, eski boyalı ve/veya sıvalı 
yüzeylere boya uygulamalarında dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır. 

UYGULAMA 
Daha önce boyanmış ancak çok kirli olmayan ahşap yüzeyler üzerine astar gerekmeden macunlama işlemi 
yapılabilir. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler macun uygulamasından önce natürel ahşap koruyucu ile 1 kat 
doyurulmalıdır. Yüzeyi düzeltmek için 220 numara ve üzeri zımpara kullanılması tavsiye edilir. Fawori Macun FW 
spatula ile uygulanır. Kullanıma hazır durumdadır. Uygulama araçlarının temizliğinde su kullanılır. 
Not: Ahşap dışındaki yüzeylere uygulama yapılması durumunda, Fawori Macun FW uygulanmadan önce, 
yüzeye uygun astar kullanılması gereklidir. 
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yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. 

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. 

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 
Uygulama kalınlığına, havadaki nem oranına ve sıcaklığa bağlı olarak 8-12 saat arasında kurumasını tamamlar 
(daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

SARFİYAT 
1 Kilogram ile yüzeye ve sıyırma-dolgu kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 1-1,4 m²’lik alan macunlanabilir. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 

AMBALAJ 
1100 Gr 

UYARI KELİMESİ 
Dikkat 

ZARARLILIK İFADESİ 
H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

ÖNLEM İFADESİ 
P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P333+P313:Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P501:İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan 
detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya 
sorumluluk yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. 
Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN 
ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
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