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Vals Mat (Silikonlu - Tam Silinebilir) 
 
Akrilik kopolimer esaslı, yüksek silinme direncine sahip, silikon katkılı, mat 
görünümlü, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Saten alçı veya macun uygulanmış iç cephe yüzeylerde, duvar kaplamaları 
üzerinde, ahşap yüzeylerde, mat saten özelliğinden dolayı restorasyon ve 
dekorasyon amaçlı olarak otel, hastane, okul, restaurantlar, çocuk odaları v.b. 
gibi özel mekanlarda kullanılır. 

 

Özellikleri 
 

• Silikon teknolojisi ile güçlendirilmiştir. 
• Yüksek silinme özelliğine sahiptir. 
• Yüzeylere, mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.  
• Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.  
• Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.  
• Kaliteli pigment yapısı sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.  
• Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.  
• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur. 
 

Uygulama 
 

Bianca Vals Mat uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru 
olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvar yüzeyi saten alçı veya tutkallı macun ile düzleştirilmelidir. 
Düzleştirilen yüzey 24 - 48 saat kurumaya bırakılmalıdır. Yüzeydeki pürüzler zımpara yapılarak temizlenmelidir. 
Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra Bianca Vals Astar uygulamasına geçilir. Bianca Vals Astar inceltilmeden tek kat 
olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra Bianca Vals Mat yüzey üzerine rulo, 
fırça veya püskürtme sistemi ile 2 kat uygulanır. Uygulama sırasında uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C 
ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Su ile ilk ve ikinci kat için % 10 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka 
marka bir boya ile karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Dokunma Kuruması: 15 dakika 
Toz Tutmama: 1 saat 
İkinci Kat Uygulama: 6 saat   
Son Kuruma: 24 saat 
Test mukavemetini 3 gün sonra kazanır. 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 16 - 17 m² alan tek kat boyanır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

2,50 / 15,00 lt 
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. 
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 
 


