
 
  
 

 
 
NATURAL SATEN  
Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, silikon katkılı, ipeksi mat görünüşlü, su bazlı, birinci sınıf, son kat 

silikonlu iç cephe boyası.  

Özellikleri:.  

İnsana ve çevreye zarar vermez  

Kolay uygulanır, rulo izi bırakmaz.  

Yüksek kapatma gücüne sahiptir.  

Teneffüs edebilir  

Silikonlu yapısı sayesinde tam silinebilir.  

İpeksi mat görünüşlüdür, renkleri uzun yıllar canlılığını korur.  

Uygulama Alanları:  
Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, cam tekstili ve duvar kağıdı 

gibi iç yüzeylere uygulanabilir.  

Teknik Veriler:  
Yapısı: Akrilik kopolimer  

Tüketim: Tek kat : 12-16 (m²/ lt)  

İncelticisi: Su  

İnceltme Oranı: %10-15  

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

Viskozite: 125 KU ± 10 ( 23 º C )  

Yoğunluk: 1,2 ± 0,02 (gr / cm³)  

pH : 8 – 8,5  

Parlaklık: 85º 'de 45 ± 3  

Zemin Hazırlığı:  
— Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, kabarmış ve eski boyalar iyice 

kazınmalı, temiz kuru ve sağlam bir yüzey elde edilmelidir.  

— İhtiyaç Halinde yüzeydeki bozukluklar ve çatlaklar dahili Artego Akrilik Macun ile tamir edilmelidir.  

— Yeni boyanacak ve emici yüzeylerde Artego İzolac, eski boyalı, kirli ya da sentetik boyalı yüzeylerde Artego 

Üniversal Astar, Macun uygulaması yapılmış yüzeylerde ise Artego Macun Astarı kullanılmalıdır.  

Uygulama:  
— Artego Natural Saren % 10-15 oranında temiz su ile inceltilerek rulo, fırça ya da püskürtme yöntemi ile 2 kat 

halinde uygulanır.  

— Katlar arasında hava sıcaklığına bağlı olarak en az 2 saat beklenmelidir.  

— Uygulama bittikten sonra kullanılan aletler hemen su ile temizlenmelidir.  

Uygulama Detayları:  
— 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 uygumla yapmayınız.  

— Çok parlak ve camsı yüzeylerde uygulama yapmadan önce yüzey zımparalanarak, daha iyi yapışmanın 

sağlanacağı sağlam bir yüzey oluşturulmalıdır.  

Uyarılar:  
Göz ve deri 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 1 yıl 

depolanabilir.  

 



Ambalaj:  
15 lt, 7.5 lt, 2.5 lt plastik kova.  

Kalite Belgeleri:  
TS 5808’e uygundur. lt plastik kova. 


