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DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU 
 

Alpina Style
®
 Kumlu Metalik Doku 

 
ÜRÜN TANIMI  

Su bazlı, kumlu yapıda parlak görünümlü dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır. 
 

ÖZELLİKLERİ 
Teknik Özellikler: 
Renk: 64’lü kartela renkleri ColorExpress renklendirme sistemi ile renklendirilmektedir. 
Yoğunluk: 1,40 g/ml 

 
UYGULANACAK YÜZEYLER 
Alpina Macun uygulaması ile alt zemin hazırlığı yapılmış ve Alpina Macun Astarı uygulanmış iç cephe yüzeylere 
uygulanır. 

 
UYGULAMA 
Alpina Style

® 
Kumlu Metalik Doku uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini 

taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale 
getirilmelidir. Alpina Macun uygulandıktan 24 saat sonra zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki 
zımpara tozu iyice temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Alpina Macun Astarı rulo ile sürülmelidir. Zemin 
hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır.  
Alpina Style

®
 Kumlu Metalik Doku uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. 

Uygulama yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası ile seçilen desenin uygulama yöntemine 
göre yapılır. Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Alpina Style

®
 Kumlu Metalik Doku 

kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltilmemelidir. 
 

 

KUMLU METALİK DOKU UYGULAMA SEÇENEKLERİ 
 
Alternatif 1: Kumlu Metalik Doku Diyagonal Desen: Alpina Style

®
 Kumlu Metalik Doku, Alpina Style

®
 Efekt 

fırçasına alınarak üst köşeden başlanarak birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça 
uygulaması yapılmalıdır.  Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça 
yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir. 
Alternatif 2: Kumlu Metalik Doku Dikey Çizgili Desen: Alpina Style

®
 Kumlu Metalik Doku, Alpina Style

®
 Efekt 

fırçasına alınarak, üsten başlayarak aşağı yukarı birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça 
uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça 
yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir. 
Alternatif 3: Kumlu Metalik Doku Yatay Çizgili Desen: Alpina Style

®
 Kumlu Metalik Doku, Alpina Style

®
 Efekt 

fırçasına alınarak, üsten yatay olarak başlayıp, birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça 
uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça 
yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir. 
Alternatif 4: Kumlu Metalik Doku Karışık Desen: Alpina Style

®
 Kumlu Metalik Doku, Alpina Style

®
 Efekt fırçasına 

alınarak çarpı x, + veya yarım ay şeklinde üst köşeden başlanarak uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 
dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir. 

 
DİYAGONAL UYGULAMA 
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KARIŞIK UYGULAMA 
 

 
 

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Uygulama öncesi ürün çok iyi karıştırılmalıdır. 

 
KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) 
İlk kuruma: 30 dakika 
Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat 
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

 
SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 165-210 ml/m

2
’dir. 1 Litre ile tek 

katta 4,5-6 m
2
 yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 
 
AMBALAJ  
6.2 L, 2.2 L 
 
TEHLİKE TANIMI 
Xi Tahriş edicidir. 
 
TEHLİKE UYARILARI 
R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 
 
GÜVENLİK UYARILARI 
S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. 
S 23: Buharını solumayın. 
S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının. 
S 37: Uygun eldiven giyin. 
S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 
S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin. 

 
Poz No: 
- 
 
Rayiç No: 
- 
 
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. 
Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik 
Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. 
 
Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001,  TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları 
uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 
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