
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

 

                                             ARTEGO GRANIT 

ÜRÜN TANIMI  

GRANIT, Akrilik kopolimer ve granit-mermer esaslı sağlam dekoratif bir dış cephe kaplamasıdır. 
 
 
TEKNİK VERİLER  
 

 Yapısı:  Pure Akrilik Binder esaslı ince / kalın taneli 

PH: 8-9 

Yoğunluk: 1,9 

Tüketim:  İri Granite: 1 m2 için yaklaşık 5-6 kg. İnce Granite: 1 m2 için yaklaşık 3-4 kg. 

 İncelticisi: Su    -   Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 1 - 1,5 lt. su 

Kuruma Süresi: Dokunma 2 – 3 Saat;    Tam kuruma 24 saat 
 
 
ÖZELLİKLER 
 

 Atmosfer şartlarına karşı yüksek performans gösterir.  

Suya, yıkanmaya, sürtünmeye dirençlidir. 

Doğal renkleri ile solmaz. 

Teneffüs edebilir, esnek bir duvar kaplamasıdır. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
 Binaların iç ve dış cephelerinde, ince sıva, brüt beton, beton plaka, ahşap, alçı plaka ve benzeri 
yüzeylere kolaylıkla uygulanır. 
 
ZEMİN HAZIRLIĞI 
 

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı,  

Kabarmış eski boyalar iyice kazınmalı.  

 Çatlaklar doldurulmalı. 

  Çukur ve engebelerin dolgu ve tamiratları yapılarak kuru ve temiz bir yüzey elde edilmelidir. 
 
UYGULAMA 



Zemindeki yağ, kir ve yabancı maddeler iyice temizlenerek kuru ve temiz bir yüzey elde edilir ve 
astar uygulanır. 

Artego Granit Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 1-1,5 litre su ilave edilerek karıştırılır. 

Dikdörtgen çelik mala ile yüzeye uygulanır. 
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 UYGULAMA DETAYLARI 
 
— Granite’i uygulamadan önce aynı renk tonunda akrilik astar uygulayınız. 
— Yağışlı havalarda ve 5 C’ den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.  
— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.  
— Uygulamaya başlanan yüzey yarım bırakılmamalı, tamamlanmalıdır. 
— Birden fazla renk çalışmalarında ve yüzeyin tamamlanamayacağı durumlarda kağıt bant 
kullanılmalıdır.  
 
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 
 
25 KG,  Plastik Kova 
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