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Artistico - Marmorino (Mermer Doku) 
 
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mermer efektli, yarı parlak, dekoratif, son kat 
iç cephe kaplama malzemesidir. 
  

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, betopan, 
cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir.  
 
 
 

Özellikleri 
 

Yoğunluk: 1,65±0,02 g/ml  
 

Uygulama 
 

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Eski 
boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve Bianca İç Cephe 
Macunu ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine Bianca 
Vals Saten Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve 
tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeye,  mala 
ile macun kıvamındaki Bianca Artistico Marmorino inceltilmeden, ilk kat yayılarak uygulanmalıdır. Yüzey henüz 
kurumadan mala yardımı ile ikinci kez uygulama yapılır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel hareketler 
ile pürüzsüz hale getirilir. Yüzey kuruduktan sonra üçüncü kat spatula ile yama deseni şeklinde uygulanmalıdır. 
Uygulamanın hemen ardından, ürün henüz kurumadan mala ile parlatma işlemine başlanır. Yüzeye çok baskı 
uygulamadan, dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır. Yüzeye fazla baskı uygulandığı takdirde çizilmiş bir görüntü oluşur. 
Parlatma işlemi tamamlandıktan sonra 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.  
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. 
 

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de) 
 

Dokunma kuruması: 30 dakika  
Tam kuruma: 24 saat  
Katlar arası 4 - 6 saat beklenmelidir. 
 

Boyanabilen Alan 
 

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1,5 - 2 kg/m² yer kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.  
 

Ambalaj 
 

3,50 / 23,00 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 


