
                                                 

TEKNİK BÜLTEN 
 
ELENOR - RÜZGAR METALİK DOKU 
 
TANIM  
Su bazlı, kumlu yapıda parlak görünümlü dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır. 
 
ÖZELLİKLERİ 

 Rüzgarda dalgalanan çöl kumu taneciklerinin büyüleyici görüntüsünü duvarlarınıza taşıyor farklı ortamlar 
yaratmanıza ve sıradanlıktan kurtulmanıza imkan sağlıyor. 

 Kullanıma hazırdır, 

 Dekoratiftir 
 

 
UYGULAMA ALANI  
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı ve betopan gibi iç yüzeylere uygulanabilir.   
 
UYGULAMA ŞEKLİ   

 Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir.  

 Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve iç cephe macunu  
ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.  

 Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine Üniversal silikonlu Astaruygulaması yapılarak yüzey hazırlama 
işlemi tamamlanmalıdır.  

 Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır. 

 Adolin Decolove Elenor  inceltilmeden dekoratif fırça yardımı ile isteğe göre yatay, dikey ya da çapraz desen 
verilerek yüzeye uygulanır.  

 Kurumaya yakın temiz ve kalın bir fırça ile kumların üzerindeki sıvı kısım fırça hafif bastırılarak alınır. Böylece kumlar 
mat görünüm alırken alt zemin parlak bir görüntü kazanmış olur.  

 Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.  

 Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın sağlanacağı 
sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır. 

 
BOYADIĞI ALAN    
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 lt. ile 5,0 – 6,5 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır. 
 
KURUMA SÜRESİ  
23±2 ºC’de  
İlk Kuruması:30 dk,  
Katlar asası beklem süresi :4 – 6 saat,  
Tam kuruması : 24saat.  Not: (+5 °C altında uygulama yapmayınız.) 
 
DEPOLAMA ÖMRÜ  
Açılmamış ambalajında 23 ± 20C de 2  yıl saklanabilir. Kapalı ambalajda, güneş ışığı altında olmayan ortamda 5 – 35 °C 
arasında depolanmalıdır.               
AMBALAJ ŞEKLİ  
0,750 L,    2,5 L,    15 L 
 
TEHLİKE UYARILARI  
R22        :Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. 
 
GÜVENLİK UYARILARI  
S2         : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
S24/25   : Göz ve cilt ile temasından sakının. 
S26                    : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. 
S28                    : Cilt ile temasta  derhal su ile iyice yıkayın. 
S29                    : Kanalizasyona boşaltmayın. 
S46     : Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. 
S56                    : Tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin. 
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