
                                                 

TEKNİK BÜLTEN 
 
VELVETİCA  - KADİFE DOKU 
 
TANIM  
Akrilik kopolimer esaslı kadifemsi sedef görünümlü ışığa göre ton ve renk değiştiren, eğlenceli ve hareketli mekânlar 
oluşturan özel olarak üretilmiş su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır 
 
ÖZELLİKLERİ 

 Kullanıma hazırdır 

 Dekoratiftir 

 Suya dayanıklıdır 

 Kolay uygulanır 

 Bir çok malzeme üzerine uygulanabilir 

 Çevreye duyarlıdır 

 Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır. 
 
UYGULAMA ALANI  
Lüks konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında, duvar, tavan, kolon ve kirişler gibi her türlü yeni 
veya boyalı yüzeylerin kaplanmasında uygulanabilir.  
 
UYGULAMA ŞEKLİ   

 Uygulanacak yüzey kuru, düzgün, sağlam, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 

 Problemli yüzeyler düzeltildikten sonra Üniversal Silikonlu Astar ile astarlanır ve en az 18-24 saat kuruması 
beklenmelidir. 

 Birinci kat Velvetica, düz sünger rulo ile uygulanır. 

 İlk kat uygulama kuruduktan sonra ikinci kat, dekoratif mala ya da rulo yardımı ile yüzeyde ince bir tabaka 
oluşturacak şekilde uygulanır.  

 Uygulamanın ardından yüzeyin kuruması beklenmeden özel mala yardımı ile yüzeye dairesel hareketler veya yama 
gibi desen verilir.  

 İsteğe bağlı üst üste farklı renkler de uygulanabilir. Katlar arası kuruma için 2-4 saat beklenmelidir 

 Eklerin oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak kesintisiz yapılmalıdır. 

 Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. 
 
BOYADIĞI ALAN    
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak rulo ile tek katta 5 – 6,5 m² / L alan boyanabilir. 
 
KURUMA SÜRESİ  
23±2 ºC’de  
Dokunma Kuruması:1-2 saat,  
Tam Kuruma: 24 saat.  
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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