
TEKNİK BİLGİ FORMU 
 

 

                                             ARTEGO SYMBOL 

ÜRÜN TANIMI  

SYMBOL, Akrilik esaslı, kadifemsi dokusu, ışığa göre ton ve renk değiştiren  görünümü ile Artego 
Symbol klasik boya yapısından çok farklı lüks  iç cephe dekoratif bir üründür. 
 
TEKNİK VERİLER  
 

 Yapısı:  Akrilik esaslı 

PH: 8-9 

Yoğunluk:  1,15 ± 0,02 (gr / cm³) 

Tüketim:  6-8m2/ kg 

 İncelticisi: Su     

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

 Silinebilme özelliği taşır. 

İnsana ve çevreye zarar vermez. 

 Parlak ve özel bir görüntüsü vardır. 

Teneffüs edebilir, farklı desenlerde uygulanabilir. 
 
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.  

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



Zemine macun uygulanarak düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macun uygulamasından 
sonra yüzeye zımpara yapılmalıdır. Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra yüzeye aynı renkten Artego 
Plastik % 10-15 arasında sulandırılarak tek kat astar olarak uygulanmalıdır. 

Sulandırılmadan rulo ile yüzeye uygulanır. 15-20 dk beklenir. Mala ile hafif bastırılarak daire 
şeklinde gezdirilerek ürün düzeltilir. 

 İlk kat tam kuruduktan sonra ikinci kat mala ile doyurularak desen verilir. 
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 UYGULAMA DETAYLARI 
 
— Boya kullanılmadan önce tamamen homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır  
— + 5 C’ den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.  
—  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, 10 kg, 2,5 kg    Plastik Kova 
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