
 

İÇ CEPHE BOYALARI 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT 

 

Permolit Silikonlu 
Duvar Boyası 

 

Silikon modifiye styren 
akrilik bazlı mat iç cephe 

boyası. Her türlü sıva, 
beton, gaz beton, alçı, eski 

boya, taş gibi mineral 
yüzeyler üzerine güvenle 

kullanılır 

 
 
 

7-8 m2/L 

 

 

 

 

Permolit İpek 
Mat Silikonlu 

Duvar 

 

Styren akrilik bazlı ipek 
görünümlü mat iç cephe 

boyası. Her türlü sıva, 
beton, gaz beton, alçı, eski 

boya, taş gibi mineral 
yüzeyler üzerine güvenle 

kullanılır. 2 kat olarak 
tatbik edilir. 

 
 
 
 

   125-175 
gr/m2 

 

 

 

 

 
 

PERMOLİT 
PERMOMAX 

İÇ CEPHE BOYASI 

Styren akrilik bazlı ipek 
görünümlü mat iç cephe 

boyası. Her türlü sıva, 
beton, gaz beton, alçı, eski 

boya, taş, gibi mineral 
yüzeyler üzerine güvenle 

kullanılır.  

  

 

 

 

 
 

Permolit 
Nanomax İç 

Cephe 

 

Özel modifiye akrilik bazlı 
nano teknoloji ipek 

görünümlü iç cephe boyası. 
Her türlü sıva, beton, gaz 

beton, alçı, eski boya, taş 
gibi mineral yüzeyler 

üzerine güvenle 
kullanılır.  2 kat olarak 

tatbik edilir. 

 

 

 

 

 

10-14 
m2/kg. 

 

 

 

 

 
 
 

Permolit Sedef 
Draw ART 

Su bazlı, akrilik kopolimer 

emülsyon esaslı, yarı mat, 

sedef görünümlü, tam 

silinebilen, yüzeylere inci 
dokusu kazandıran, 

dekoratif son kat iç cephe 
boyasıdır 

sıva,macun,beton, 
betopan, alçı, alçıpan, 

sunta, mdf gibi iç cephe 
elemanları üzerinde 

kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

15-22 m/lt 

 

 

 

 

 
 

PERMOLİT 
AKRİLİK İÇ CEPHE 

BOYASI 

Su bazlı, akrilik kopolimar 

emülsiyon esaslı, dekoratif, 
mat, son kat iç cephe 

boyasıdır. Hert türlü sıva, 
macun, beton, betopan, 

alçı, alçıpan, sunta, mdf 
gibi iç cephe yapı 

elemanları üzerinde 

kullanılabilir. 

 
 
 
 
11-15 m/lt 

 

 



 

 

DIŞ CEPHE BOYALARI 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT 

 

 
 

PERMOSİL        
SİLİKONLU DIŞ     
CEPHE BOYASI 

Silikon modifiye styren 

akrilik bazlı mat dış 
cephe boyası. Her türlü 

sıva, beton, gaz beton, 

alçı, eski boya, taş gibi 
mineral yüzeyler 

üzerine güvenle 
kullanılır. Uygun astar 

tatbik edilmiş 
yüzeylere +5 derece 

üzerinde fırça, rulo 
veya pistole ile 

tercihen 2 kat olarak 
tatbik edilir 

 
 
 
 

 
 
10-12 m2 /litre 

 

 

 

 

 
 

Permomax Dış 
cephe 

 

 

Su bazlı, akrilik 
kopolimar emülsiyon 

esaslı, dekoratif, mat, 
son kat iç cephe 

boyasıdır. Hert türlü 
sıva, macun, beton, 

betopan, alçı, alçıpan, 
sunta, mdf gibi iç 

cephe yapı elemanları 
üzerinde kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

14-18     m/lt 

 

 

 

 

Permolit Akrilik 
Dış cephe 
 BOYASI 

 
Styren akrilik bazlı mat 

dış cephe boyası. Her 
türlü sıva, beton, gaz 

beton, alçı, eski boya, 
taş gibi mineral 

yüzeyler üzerine 
güvenle kullanılır. . 2 

kat olarak tatbik edilir. 

 
 
 

TEK KATTA 10-
12 m2/L 

 

 

 

 

Permokot kauçuk 
Esaslı Dış Cephe 

BOYASI 

 

Özel sentetik reçina 
modifiye arcylıc 

bağlıyıcılı dış cephe 
kaplaması.Her türlü 

sıva, beton, gaz beton, 
alçı, eski boya, taş gibi 

mineral yüzeyler 
üzerine güvenle 

kullanılır. . 
  2 kat olarak tatbik 

edilir. 

 
 
 

0,800-0,900 

GR/m2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAVAN BOYALARI 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT 

 

Permolit Süper 
Tavan Boyası 

 
Çok özel modifiye reçine 

bazlı tam mat tavan 
boyası. Her türlü sıva, 

beton, gaz beton, alçı, eski 

boya, taş gibi mineral 
yüzeyler üzerine güvenle 

kullanılır. 2 kat olarak 

tatbiedilir. 

 
 
 

6-7 m2/KG 

 

 

 

 

 

 

Permoplus Tavan 
Boyası 

 
Styren akrilik bazlı mat 

tavan boyası. Her türlü 
sıva, beton, gaz beton, 

alçı, eski boya, taş, gibi 
mineral yüzeyler üzerine 

güvenle kullanılır.2 kat 
olarak tatbi edilir. 

 
 
 

5-6 m2/KG 

 

 

 

 

 

 

 

ASTARLAR 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT 

 

Permolit Binder 
Astar 

 

 
Su bazlı akrilik binder. Su 

bazlı tüm boya ve 
kaplamalardan önce astar 

olarak kullanılabilir. 
İzolasyon ve fiske 

malzemesidir. 1/7 
oranında su ile inceltilir. 

 

 
 
 

60-80    
gr/m2 

 

 

Permolit 
Permolak Su 

Bazlı Akrilik Astar 

 

Akrilik bağlayıcı esaslı 
fiske astarı. Özellikle 

silikonlu iç ve dış cephe 
boyalarının astarı olarak 

tüm sıva ahşap, sıva alçı 
gibi yüzeylerde 

kullanılır. 1/1 oranında su 
ile inceltilir. 

 
 
 
 

60-80 gr/m2 

 



 

Permolit İç Cephe 
Örtücü Astar 

 

 
Akrilik bağlayıcı esaslı 

fiske astarı. Özellikle 
silikonlu iç cephe 

boyalarının astarı olarak 
tüm sıva ahşap, sıva alçı 

gibi yüzeylerde 
kullanılır.  %5-10 

oranında su ile inceltilir. 

 

 

 

 

 

60-80 gr/m2 

 

 

Permolit İç ve Dış 
Cephe Üniversal 

Örtücü Astar 

 

 

Akrilik bağlayıcı esaslı nano 

astar. İç ve dış cephe 

boyaları için ileri teknoloji 

astar. %5-10 oranında su 

ile inceltilir. 

 

 

 

 

 

60-80 gr/m2 

 

 

Bürüt Beton 
Astarı 

Brüt beton zeminlere 
uygulanacak alçı veya 

çimento esaslı sıvalardan 
önce, yüzeyin aderansını 

arttırmak amacıyla 
kullanılan astardır.Bbrüt 

betonların düşey ve yatay 
konumlarına aderansı 

arttırmak , emiciliği 
azaltmak ve çalışma 

süresini uzatmak için 
kullanılır. 

 
 
 
 
 

4-6 m/lt 

 

 

Permolit Dış 
cephe Silikonlu 

Örtücü Astar 

 

 

Su bazlı, akrilik, kopolimer, 

emülsiyon esaslı, silikon 

katkılı, iç ve dış cephe 

astarı. Hert türlü sıva, 

macun, beton, betopan, 

alçı, alçıpan, sunta, mdf 

gibi iç cephe yapı 

elemanları üzerinde 

kullanılabilir. 

 
 

 
24-35 m/lt 

 

 

Permolit Silikon 
Esaslı Dış Cephe 

Astar 

 

 

Su bazlı, akrilik, 
kopolimer, emülsiyon 

esaslı, silikon katkılı, iç ve 
dış cephe astarı. Hert 

türlü sıva, macun, beton, 
betopan, alçı, alçıpan, 

sunta, mdf gibi iç cephe 
yapı elemanları üzerinde 

kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

24-35 m/lt 

 

 

 
 

PERMOLİT 
PERMOSET 
İÇ VE DIŞ 

DÖNÜŞÜM ASTARI 

Su bazlı, akrilik kopolimar 

emülsiyon esaslı, solvent 
bazlı boya uygulanmış 

zeminlere su bazlı boya 
uygulanabilmesi için 

geliştirilmiş astar boya. İç 
ve Dış cephelerde solvent 

bazlı uygulanmış yüzeyler 
ile her türlü sıva, macun, 

beton, betopan, alçı, 
alçıpan, sunta, mdf gibi iç 

cephe yapı elemanları 
üzerinde kullanılabilir. 

 
 
 
 
12-16 m/lt 

 

 

 

 

 



 

 

SENTETİK BOYALAR AHŞAP VE METAL BOYALAR 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT 

 

Permolit 
Permast 

Sentetik Astar 
Boya 

Alkid bazlı astar boya. 

Sentetik boyaların astarı 
olarak başta ahşap 

olmak üzere uygun her 
yüzeyde kullanılır. Fırça 

veya rulo ile yüzeyin 
durumuna göre 1- 2 kat 

uygulanarak kuruması 
beklenir ve zımpara ile 

düzeltilir. % 5-10 

oranında akçalı sentetk 
tiner ile inceltilir. 

 
 
 

8-9 m2/kg 

 

 

 

 

 

 

Monotip Renkli 
Antipas PARLAK-

YARI MAT 

Modifiye sentetik alkid 

bazlı metal yüzeylerde 
pas önleyen antipas ilk 

ve son kat parlak boya. 
Özellikle pas yapan 

metaller olmak üzere 
her türlü yüzeye 

güvenle kullanılır. Fırça, 
rulo veya pistole ile 

tercihen 2 kat olarak 
tatbik edilir. %15 akçalı 

sentetik tiner ile 
inceltilir. 

 

 
 

8-10 m2/kg 

 

 

 

 

Antipas 

Sentetik alkid bazlı 

metal yüzeylerde pas 
önleyen antipas boya. 

Özellikle pas yapan 
metaller olmak üzere 

her türlü yüzeye 
güvenle kullanılır. Fırça, 

rulo veya pistole ile 
tatbik edilir  %5-10 

pistole için %15 
oranında akçalı sentetik 

tiner ile inceltilir. 

 
 
 

8-12 m2/kg 

 

 

 

 

 

 

Permolit Ahşap 
Korucu 

 

 
 

Solvent bazlı, alkid 
bağlayıcı esaslı, şeffaf 

ve parlak görünümlü, 
dekoratif renklerde, UV 

dayanımı yüksek, ilk ve 
son kat ahşap 

koruyucudur. 

 
 
 
 

8-14 m2/l 

 

 

 

 

Permolit Parke 
Cam Cila 

 
 

Solvent bazlı, üretan 
modifiye alkid esaslı, tek 

komponentli, parlak, 
şeffaf parke verniği. 

Mukavemet ve çizilme 

direnci gerektiren her 
türlü ahşap, döşeme , 

zemin, merdiven, parke 
ve mobilya yüzeylerde 

kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

14-16 m2/l 

 

 

 



 

 
 

Permolit Yat 
Verniği 

 

 

Sentetik alkid bazlı ahşap 

yüzeyler için değişik 

renklerde dekoratif ve 

koruyucu vernik. Tüm 

ahşap yüzeylerde iç ve dış 

cephelerde kullanılır. Fırça 

rulo veya pistole ile tatbik 

edilir. ilk kat %20, ikinci 

kat %10 - akçalı sentetik 

tiner ile inceltilir. 

 

 

 

 

 

12-15 m2/l 

 

 

 

 

 
 

Permolit 
Amerikan Kapı 

Boyası 
 

Solvent bazlı, alkid 
bağlayıcı esaslı, kurşun 

içermeyen, yarı mat, 
dekoratif son kat özel 

sentetik amerikan kapı 
boyasıdır. Her türlü mdf, 

kaplama, masif gibi 
ahşap yüzeylerde 

uygulanır. Özellikle 
panel kapı uygulamaları 

için formüle edilmiştir. 

 

 

 

 

10-16 m/lt 

 

 

 

TİNER VE YARDIMCI ÜRÜNLER 

ÜRÜN RESMİ ÜRÜN İSMİ İÇERİK SAFRİYAT FİYAT 

 

Permolit 
Sentetik Tiner 

 

 
 

Uçucu solvent. Tüm 
sentetik boya, astar, 

antipas ve verniklerin 

inceltilmesinde kullanılır. 

  

 

Permolit 
Selülozik Tiner 

 

 
 

 
 

Selülozik inceltici. Mobilya 

ve oto boyalarında 
kullanılır. 

  

 

 
Permolit 
Koruyucu       

Örtü 

 

 

 

10-20-32-40-50 m2 

  

 

 
 

Permolit Sprey 
Boya 

Akçalı sprey dahili ve harici 

ahşap, metal, beton, sıva, 
çimento vs. gibi tüm 

yüzeyler için çeşit 
özelliğine göre sentetik ve 

akrilik esaslı, hızlı kuruyan, 
solmaya film tabaka 

oluşturur 

  

 

 
 
 

Motip  
Pas Sökücü 

 

Motip pas sökücü sprey 
sürtünmeyi azaltır ve 

yerine sıkıca oturan vidalı 
bağlantıların veya 

paslanmış parçaların 
sökülmesini kolaylaştırır. 

Ürün hızlı etki eder,etkilidir 

ve yer çekimine karşı da 

olsa kayar. Molibden sülfit 
katkısı yağlama gücünü 

arttırmaktadır.. 

  

 


