
                                                 

TEKNİK BÜLTEN 
 
DECOPERLA  SEDEF  
 
TANIM  
Özel olarak seçilmiş akrilik polimerler, sedef görünümü veren pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer akrilik esaslı katkı 
malzemelerinden özel olarak üretilmiş su bazlı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. Macun veya alçı gibi yüzey 
düzenleyici ürünler farklı türde el aletleri kullanılarak sade ve yalın duvarlara çok çeşitli görüntü derinlikleri ile zengin ve 
çekici dokular elde edilebilir. Uygulaması kolay olan bu ürün aynı zamanda uygulayıcı için de özgün desen ve etkiler 
yaratmasına katkı sağlar.   
 
ÖZELLİKLERİ 

 Kullanıma hazırdır 

 Dekoratiftir 

 Suya dayanıklıdır 

 Kolay uygulanır 

 Bir çok malzeme üzerine uygulanabilir 

 Çevreye duyarlıdır 

 Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır. 
 
UYGULAMA ALANI  
Boyalı yüzeyler, tekstürlü yüzeyler ve benzeri ürünlerle sonlanmış bir çok duvar yüzeyinde, lüks konut inşaatlarında, 
ticari ve endüstriyel binaların iç kısımlarında farklı doku etkileri yaratmak amacı ile kullanılabilir.   
 
UYGULAMA ŞEKLİ   

 Uygulanacak yüzey yeni boyanmış ise yüzeyin en az bir gün tam kuruması sağlandıktan sonra uygulanmalıdır.  

 Önceden boyanmış yüzeylerde ise yüzeyin her türlü toz, yağ, kir, tutkal, yabancı maddeler...vb tabakalardan 
temizlenmesi gerekir.  

 Decoperla , mala veya spatula ile uygulanabilecek şekilde tasarlanmış ve buna göre kullanıma sunulmuş bir 
dekoratif son kat malzemedir.  

 Decoperla  bir veya birkaç kat şeklinde uygulanabilir. 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. 
 
 
BOYADIĞI ALAN    
Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak rulo ile tek katta 5 – 7 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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