
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

 

                                             ARTEGO METALIC 

ÜRÜN TANIMI  

METALIC, Akrilik Emülsiyon Bağlayıcı esaslı, sedef katkılı, inci zarafetinde grenli yapıda bir dekoratif iç 
cephe boyası.  
 
TEKNİK VERİLER  
 

 Yapısı: Pure Akrilik 

PH: 8-9 

Yoğunluk: 1,1 

Tüketim: 6 -8 M2 / kg (tampon, ahşap desen v.b), 20-30 m2/kg (Leopar desen v.b).  

 İncelticisi: Su- İnceltme Oranı: %10-15 (istenilen desene göre inceltme oranı arttırılabilir ya da 
azaltılabilir)  

Kuruma Süresi: Dokunma 15 – 20 dk; Toz tutmama 1 saat; Tam kuruma 24 saat 
 
ÖZELLİKLER 
 

 Sedefli yapısı sayesinde, inci gibi parlak ve özel bir görüntü sunar.  

Yüksek ölçüde silinebilme özelliği taşır.  

 İnsana ve çevreye zarar vermez. 

 Farklı desen uygulamalarına olanak verir. 
 
UYGULAMA ALANLARI 
 
 Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar 
kâğıdı 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, Metalic uygulaması yapılabilmesi için Artego Putty (macun) ile düz ve 
pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir.  

Uygulama yapılacak yüzey alçı sıva ile düzleştirilmişse Metalic uygulamasından önce yüzeye Artego 
İzolac, düz ama eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Artego Üniversal Astar, Macun 
uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Artego Macun Astarı kullanılmalıdır. 
 
UYGULAMA 

 Uygulama yapılacak yüzey natürel transfer astar ile astarlanır. 

 Tercih edilen renkteki Artego Metalic %10 oranında temiz su ile inceltilerek rulo yardımı ile yüzeye 
uygulanır. 
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 Yüzeyin kuruması beklenmeden efekt blok deri aparatı ile yüzeye desen verilerek uygulama 
tamamlanır. 
 
 UYGULAMA DETAYLARI 
 
— Yeni sıvanmış yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş 
olduğundan emin olunmalıdır.  
— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.  
—+ 5ºC ‘nin altında uygulama yapmayınız.  
— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi 
yapışmanın sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.  
 
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 
 
15 KG,  2,5 KG, 1 KG Plastik Kova 
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