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Tanım 

Su bazlı, yarı parlak, mermer görünümlü, kullanıma hazır dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. 

Uygulama Alanı 

▪ Tüm eski boyalı yüzeyler 

▪ Beton, alçı, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeyler 

Teknik Özellikler 

İçerik 

Renk 

Görünüm 

VOC 

Parlaklık 

Partikül büyüklüğü 

Katı miktarı 

İnceltme 

Sarfiyat 

Tavsiye edilen kat sayısı 

Uygulama ekipmanı 

Kuruma süresi 

 

GTIP No 

Akrilik emülsiyon 

Geniş renk yelpazesi 

Akışkan viskoz 

100 g/L 

Sınıfı G2 

Sınıfı S1 

68±2% 

Kullanıma hazırdır 

0,400 kg / m2 iki kat uygulamada 

2 kat 

Mala 

Dokunma kuruması 2 saat 

Tam kürlenme 24 saat 

3209.10.00.00.11 

 

Yüzey Hazırlığı 

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, temiz, kuru ve sağlam olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam 

tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve INPAST Akrilik İç 

Cephe Macunu ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan 

sonra, üzerine PRIME C 1/7 Konsantre Astar su ile seyreltildikten sonra (1 birim astar / 7 birim su) 

uygulanarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma 

karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. 
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Uygulama 

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeye, mala ile macun kıvamındaki 

MARBLE BEACH Mermer Dokulu Boya inceltilmeden, ilk kat yayılarak uygulanmalıdır. Yüzey henüz 

kurumadan mala yardımı ile ikinci kez uygulama yapılır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel 

hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Yüzey kuruduktan sonra üçüncü kat spatula ile yama deseni 

şeklinde uygulanmalıdır. Uygulamanın hemen ardından, ürün henüz kurumadan mala ile parlatma 

işlemine başlanır. Yüzeye çok baskı uygulamadan, dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır. Yüzeye fazla baskı 

uygulandığı takdirde çizilmiş bir görüntü oluşur. Parlatma işlemi tamamlandıktan sonra 24 saat 

kurumaya bırakılmalıdır. 

Ambalaj 

10 kg’lık plastik kova 

Raf Ömrü 

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında 

Depolama 

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden 

korunmalıdır. 

Ekipman Temizliği 

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle 

çıkartılabilir. 

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar 

▪ Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız. 

▪ Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız. 

▪ Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek 

nemden koruyunuz.  
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▪ Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama 

yapmayınız. 

▪ Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz. 

▪ Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz. 

Sağlık ve Güvenlik 

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. 

Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya 

çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.   

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. 

Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, 

temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal 

yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.  

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde 

muhafaza ediniz.  

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti 

sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için 

teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.  
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