
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

 

                                                      ARTEGO CLASS 

ÜRÜN TANIMI  

CLASS,   Akrilik esaslı altın tanecik dokulu dekoratif boyadır. 
 
 
TEKNİK VERİLER  
 



 Yapısı: Akrilik 

Tüketim: 6 - 8 m²/kg 

İncelticisi: İnceltilmeden uygulanır. 

Kuruma Süresi: Tam kuruma 5-6 saat 
 
 
ÖZELLİKLER 
 



Sağlıklıdır.  

Çevreye zararsız ve kokusuzdur.  

Teneffüs edebilir.  

Kolay uygulanır.  

 Altın tanecikli yapısı ile duvarlarınıza eşsiz bir zenginlik katar. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
 Artego EXELANS CLASS ,zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, 
betopan, gibi iç yüzeylere uygulanabilir. 
 
ZEMİN HAZIRLIĞI 
 



Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış eski boyalar iyice 
kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.  

Eğer yüzey düz değilse, Artego Exelans Class uygulaması yapılabilmesi için Artego Putty (macun) ile 
düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.  

Astar uygulaması kuruduktan sonra Gold uygulamasına geçilebilir. 
 
 
UYGULAMA 

 Uygulama yapılacak yüzey natürel transfer astar ile astarlanır.   

 Yaymak için bir eldiven veya boya fırçası ile dairesel hareketler yaparak uygulanır. 
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 Görünen yüzeyler fırça darbesi ile yayılır 30 dakika bekletilir  

 Özel plastik spatula ile ürün daha geniş dağılım sağlamak için uygulanır. 
 
 
 UYGULAMA DETAYLARI 
 
— Artego Exelans Class  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 
 
—+ 5ºC ‘nin altında uygulama yapmayınız..  
 
 
UYARILAR  
 
Göz ile temasından sakınınız, temas halinde bol su ile yıkayınız.  
Ürünü ağzı sıkıca kapatılmış kapta saklayınız.  
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
Kanalizasyona dökmeyiniz.  
 
DEPOLAMA  
 
Serin, temiz ve kuru bir ortamda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan, ürün kabının ağzı açılmadan 
asgari 18 ay depolanabilir. 
 
AMBALAJ BİLGİSİ 
 
5 kg, 10 KG / Plastik Kova 
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