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ALPİNA STYLE İNCİ DOKU YARI ÖRTÜCÜ 
 

 
           TANIM 
           Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, İnci doku parlaklığında dekoratif son kat iç cephe 
boyasıdır. 
 
           UYGULANACAK YÜZEYLER 
 
İnci doku yarı örtücü uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen 
yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. 
Zımpara yapılmalı.Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve  Alpina Macun 
Astarıyla yüzey  astarlanmalı.Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten Alçı 
kullanılmamalıdır. 

  
 
ESKİ YÜZEYLERDE UYGULAMA 
Kabarmış boyalar kazınarak temizlenmeli,çatlamış duvarlar v şeklinde açılmalı.Tozdan iyice 
arındırılarak,dolgu özeliğine sahip macunla doldurularak tamirler yapılmalı.Yüzeyin geneli 
zımparalamalı.Tamirlerin üstüne şeffaf astar uygulanmalı,kuruduktan sonra yüzeyin geneline Alpina Astar 
uygulanarak yüzey hazır hale getirilmeli.  
            

            TEKNİK ÖZELLİKLER 
         Renk: Alpina Style İnci doku kartelasında; stok renklerden sonra yer alan 64 renk, Alpina Style İnci doku 

ürününün  bazı ile Alpina Style renklendirme tüplerinin karışımlarından oluşmaktadır. 
Yoğunluk : 1,10 g/ml 
 
UYGULAMA  
İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten 
rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek 
kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden seçilen desenin Efekt aparatıyla desen 
verilmeli.  

ALPİNA STYLE KELEBEK BLOK  

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo 
yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla 
uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden  Alpina Style blok deri arparatyla ikinci kişi tarafında desen 
verilmeli.  
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ALPİNA STYLE POSTEKİ ELDİVEN 

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten 
rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek 
kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden Alpina Style peluş eldiven arparatyla ikinci 
kişi tarafında desen verilmeli.  
 

 

ALPİNA STYLE DENİZ SÜNGER 

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten 
rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır. Az miktarda İnci dokulu boya ambalaj kapağı 
üzerine alınır. Deniz Süngeri bu boyaya batırıldıktan sonra, kenara alınan düz bir süngere vurarak 
boyanın aparata eşit şekilde dağıtılması sağlanır. Bu işlemden sonra Deniz Süngeri ile uygulama 
yapılacak yüzeyde tamponlama ile boyaya son desen verilir. 
 

 

 

ALPİNA STYLE EFEKT RULO 

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten 
rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek 
kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden  Alpina Style efekt rulo arparatyla ikinci kişi 
tarafında desen verilmeli.  
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ALPİNA STYLE KELEBEK RULO 

İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten 
rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek 
kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden  Alpina Style kelebek rulo arparatyla ikinci 
kişi tarafında desen verilmeli.  
 

 
 

ALPİNA STYLE GÜDERİ BEZİ 

İnci doku yarı örtücü Hafif efekt görünümü için Üç adet güderi bez çapraz şekilde üst üste konulur, elde edilen 
şeklin ortasından tutularak bağlanır ve bu şekilde uygulama aparatı elde edilmiş olur. uygulaması Yüzeye seçilen 
kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Az 
miktarda İnci dokulu boya ambalaj kapağı üzerine alınır. Deniz Süngeri bu boyaya batırıldıktan sonra, kenara 
alınan düz bir süngere vurarak boyanın aparata eşit şekilde dağıtılması sağlanır. Bu işlemden sonra Alpina Style 
Güderi bez aparatyla uygulama yapılacak yüzeyde tamponlama ile boyaya son desen verilir. 
İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo 
yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla 
uygularken boya kurumasına müsaade edilmeden  ikinci bir kişi tarafında Alpina Style Güderi bez aparatıyla 
yüzeye tamponlama yapılır ve boyaya son desen verilir. 
 

 

ALPİNA STYLE AHŞAP BLOK 

İnci doku yarı örtücü Yoğun efekt görünümü için: İnci doku yarı örtücü uygulaması Yüzeye seçilen 
kombinasyona uygun renkteki Alpina Silan ürünü saten rulo yardımı ile tam örtücülük sağlanacak şekilde 
uygulanır.Alpina Style İnci Doku yarı örtücü boya tek kat ruloyla uygularken boya kurumasına müsaade 
edilmeden  ikinci bir kişi tarafında Alpina Style Budak aparatı belirli aralıklarla yüzeyden kaldırılmadan tutulan 
yerde aşağı yukarı doğru hareket ettirilerek boyaya son desen verilir. 

 
 
 
İNCELTME ORANI 
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.  
 
KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65) 
İlk kuruma: 30 dak. 
İkinci kat uygulama: 4 – 6 saat  
Son kuruma: 24 saat 
Not: Katlar arası 2-4 saat beklenmelidir.  
 
SARFİYAT 
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Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 L AlpinaSilan ile  tek katta 13-18 m2  yer boyanabilir. 
Son Kat İnci Doku® Yarı Örtücü ürünü 1 L ile tek katta 13-18 m2 yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için 
kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.  
 
 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak3 yıl saklanabilir. 
 
AMBALAJ  
15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L 
 
 
 
 
 
 
RİZİKO UYARILARI  
R 22: Yutulduğunda sağlığa zararlıdır. 
R 43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. 
 
GÜVENLİK UYARILARI  
S 2: Çocukların eline geçmemelidir. 
S 13: Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz. 
S 23: Gaz/Duman/Buhar/Aerosol teneffüs etmeyiniz. 
S 24/25: Göz ve ciltle temastan kaçınınız. 
S 37: Uygun koruyucu eldiven kullanınız. 
S 46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalaj ya da etiketi gösteriniz. 
S 56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz. 
 
 
 
 


