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Kale ––––––– Dekoratif Ürünler28

Tanımı
Akrilik emülsiyon esaslı, kumlu, metalik efektine sahip 
son kat iç cephe dekorasyon boyasıdır.

Uygulama Alanları
— İç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara 
sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi mineral 
yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, cam tekstili, 
macun ve duvar kâğıdı üzerine dekoratif etki 
yaratmak amacıyla uygulanır.

Özellikleri
— Işıltılı ve grenli dokusu ile farklı desenler 
oluşturulmasına imkân verir.
— Işığa ve bakış açısına göre değişen efektler 
oluşturur.
— İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle 
binaların nefes almasını sağlar.
— Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için 
kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.
— Renk Ustası ile renklendirilebilir.

Uygulama Talimatı
— Uygulama yapılacak yüzeyler; aderans düşürücü 
toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya 
tabakalarından tümüyle temizlenerek düzgün, kuru, 
sağlam ve temiz hale getirilmelidir.

— Düzgün ve pürüzsüz bir son görünüm elde etmek 
için tüm yüzey Kale İnCE AKRİLİK MACUn veya 
Kale MACUnART ile düzeltilerek pürüzsüz hale 
getirilmelidir. 
— Yüzey SİLASTAR ile astarlanarak zemin hazırlığı 
tamamlanmalıdır.
— İS7AnBUL ORIOn kestirme fırça ile elde edilmek 
istenen desene göre uygulanır:
A. Birbirine paralel desene sahip bir görünüm elde 
edilmek istenirse, İS7AnBUL ORIOn kısa ve düz 
darbeler ile tüm yüzeye eşit miktarda uygulanır.
B. Dalgalı bir görünüm elde edilmek istenirse, 
İS7AnBUL ORIOn kısa ve yarım daire hareketi ile 
tüm yüzeye eşit miktarda uygulanır.
— Uygulamadan 5-10 dakika sonra temiz bir kestirme 
fırça yardımı ile uygulamanın üzerinden aynı uygulama 
şekli ile geçilerek ürün fazlası yüzeyden alınır ve 
desene son hali verilir.
— Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile 
yıkanmalıdır. 
— Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat 
boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin 
sıcaklığı minimum +5°C olmalıdır.

Tehlike Uyarıları
— R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Güvenlik Uyarıları
— S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak 
tutunuz. 
— S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
— S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.
— S 37 Uygun eldiven giyin.   
— S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.
— S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel 
kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

Depolama
— Ağzı açılmamış ambalajında, 5 - 35°C arasında 
depolanmalıdır.

Ambalaj
— 1kg, 2,5 kg ve 5 kg’lık plastik kova.
— 1 kg ve 2,5 kg’lık ambalajlar 2’li şekilde 
şirinklenmektedir.

5318 İS7ANBUL Orion
Kumlu Metalik Efektli İç Cephe Dekorasyon Boyası

Teknik Özellikleri (23°C ve %50 Bağıl nem)

Genel Bilgiler

Renkleri Kartela renklerinde ve Renk Ustası ile binlerce renkte

Tüketimi İstenilen desene göre değişilik göstermekle beraber ortalama 0,3-0,5 kg/m²

Yapısı Akrilik emülsiyon esaslı

Yoğunluğu Yaklaşık 1,37 gr/cm³

İncelticisi Su

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Süresi

Dokunma kuruması: 1-2 saat

Tam kuruması: 4-6 saat

Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Uygulama Aletleri Kestirme fırça


