
                                                 

TEKNİK BÜLTEN 
 
MARMORİNİ  - MERMER DOKU 
 
TANIM  
Akrilik kopolimer esaslı, Mermer desenli dekoratif iç cephe boyası. 
 
ÖZELLİKLERİ 

 Kullanıma hazırdır 

 Dekoratiftir 

 Teneffüs edebilir 

 Mermer desenli yapısı, parlak dokusu kişisel zevke hitap eder. 

 Esnek yapısı sayesinde çatlamaz. 

 Oluşturduğu camsı yüzey yüksek ölçüde silinebilme özelliği taşır. 

 Su bazlı olduğu için insana ve çevreye zarar vermez. 

 Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır. 
 
UYGULAMA ALANI  
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan gibi iç yüzeylere uygulanabilir.   
 
UYGULAMA ŞEKLİ   

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

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

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

 Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeye, mala ile macun kıvamındaki Adolin Decolove Marmorini 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 uygulanabilir veya özel çelik mala ile geniş 
efektler verilebilir.  

 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.  
 
BOYADIĞI ALAN    
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak tek katta 8 – 10 m²  / kg alan boyanabilir.  
 
KURUMA SÜRESİ  
23±2 ºC’de  
Dokunma Kuruması:30-45 dk,  
Tam Kuruma: 24 saat.  
Not: (+5 °C altında uygulama yapmayınız.) 
 
DEPOLAMA ÖMRÜ  
Açılmamış ambalajında 23 ± 20C de 1  yıl saklanabilir. Kapalı ambalajda, güneş ışığı altında olmayan ortamda 5 – 35 °C 
arasında depolanmalıdır.     
           
AMBALAJ ŞEKLİ  
20 Kg         3  Kg 
 
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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