
 

 

 

SEDEF DEKORATİF  İÇ CEPHE BOYASI  

Ürün Tanımı                                       :  

Su bazlı akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, ipek mat, sedef görünümlü, tam silinebilen, yüzeylere inci dokusu 
kazandıran, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. 

Kullanım Alanı                                   : 

Sedef boya uygulaması yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru ve kendini taşıyabilen yüzeyler olmalıdır. 
Yüzeyler mutlaka macun ile kaplanmalıdır.  

Özellikleri                                           : 

Işığın içlerinde farklı yansıdığı tabakaların yarattığı sedef etkisi ile uygulandığı yüzeye inci zarafeti kazandırır. 
Farklı uygulama yöntemleri ile sedef görünümlü desenler elde edilebilir. Altın ve gümüş olarak 2 renk 
mevcuttur. 

Uygulama                                           : 

Yüzeyler kir, toz, eski boya kalıntıları ve kendini taşıyamayacak gevşek dokulardan arındırılmalıdır. Dekoratif 
görünümün daha kalıcı olması için Akrilik İç Cephe Macunu üzerine uygulama tavsiye edilir. Saten alçı veya 
macun yüzeyler mutlaka saten alçı astarı ile astarlanır. Fonda renk farklılığı isteniyorsa ilk kat ve ikinci kat olarak 
Silikonlu Duvar Boyası uygulaması üzerine sedef saten rulo ile tek kat olarak uygulanır ve  kurumadan ikinci bir 
kişi tarafından istenilen desen verilir. Kısa tüylü saten rulo ile normal uygulanır. Efekt ruloları, deniz süngeri, 
güderi gibi uygulama aletleri ile desen verilir.  

İnceltme                                             : 

İnceltilmez , kullanıma hazırdır. 

Kaplama Gücü                                  : 

Yüzey şartlarına ve elde edilmek istenen dekoratif görünüme göre değişkendir. Tek katta 15-22 m/L alan 
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

Kuruma Süresi                                  :  

Dokunma kuruması 30 dakika, tam kuruma 24 saat, katlar arası bekleme süresi 6 saattir.  

Tehlike Uyarıları                              :  

R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.  

Güvenlik Uyarıları               :          

ZARARLILIK İFADESİ 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

ÖNLEM İFADELERİ 

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. 

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 

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. 

 

                                                                          
Güneş ve        Donmaktan    Su ve Rutubetten        Dik                Çöpe Atmayınız         Lavabo ve     Türk  Malı 

 Isıdan        Koruyunuz     Koruyunuz                tutunuz         Kanalizasyona  

 Koruyunuz                  dökmeyiniz 

 

 

 

                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                             

 


