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Akrilik Grenli Texture Dış Cephe 
 
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mükemmel örtme gücüne sahip, mat, 
grenli son kat texture dış cephe boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 

Sıva, beton, serpme ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı 
yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.  
 

 

Özellikleri 

• Bianca Akrilik Texture özel dolgularla geliştirilmiştir.  
• Dengeli kuruma özelliği gösterir.  
• Uygulandığı yüzeylere mükemmel uyum sağlar.  
• Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.  
• Atmosfer koşul ve kirliliğine, özel renk pigmentleri sayesinde güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere 
dayanıklıdır.  
• Solmaz ve çatlamaz.  
• Teneffüs kabiliyetiyle yüzeylerde oluşan nemi dışarı bırakır.  
• Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli desen çalışmaları yapılabilir.  
 

Uygulama 
 

Bianca Akrilik Texture uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından 
arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa 
boyanacak ve çok emici yüzeyler için mutlaka Bianca Akrilik Dış Cephe Astarı kullanılmalıdır. Astar 
uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen desene uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat olarak 
Bianca Akrilik Texture uygulaması yapılır. Uygulama sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok 
+30°C olmalıdır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Su ile inceltmeden direkt olarak uygulayınız. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka 
marka bir boya ile karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Son Kuruma: 24 saat 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 0,8 - 1,2 m² alan tek kat boyanır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

25,00 kg 
 

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. 
 


