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Çizgi Dokulu Akrilik Kaplama 
 

Akrilik esaslı, silikon katkılı, suya dayanım ve nefes alma performansı 
arttırılmış, desen verilebilen, renkli ve kullanıma hazır dış cephe ısı yalıtım 
sistemi kaplamasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Akrilik Çizgi Dokulu Kaplama ince ve kaba sıva, beton, gaz beton veya 
kendini taşıyabilen silikat ya da akrilik esaslı eski boyaların üzerine yenilemek 
amacıyla kullanılan akrilik esaslı çizgi dokulu kaplamadır. 

 

Özellikleri 
 

• Akrilik Çizgi Dokulu Kaplama suya dayanımı yüksektir. 
• Uygulaması çok basit olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri bile kolayca kaplayabilir. 
• Elastiktir. 
• Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar, aderansı yüksektir. 
• Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. 
• Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar. 
 

Uygulama 
 

Akrilik Çizgi Dokulu Kaplama uygulaması yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir yağ ve tozdan arındırılmış 
olmalıdır. Akrilik Çizgi Dokulu Kaplama özellikle kuru havalarda +5°C ve +35°C arasındaki sıcaklıklarda 
çelik mala veya uygun bir püskürtme makinesi ile düzgün bir şekilde yüzeye sürülür ve üründeki partikül 
kalınlığında bir tabaka elde etmek için fazla malzeme yüzeyden temizlenir.  
Akrilik Çizgi Dokulu Kaplama uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan sonra desen 
verilmelidir. İnce çizgi dokuyu elde etmek için plastik veya poliüretan mala bastırılarak dairesel hareketlerle 
taşlar yerinden oynatılarak desen verilir. Kullanılan el aletleri verilecek deseni etkilemektedir. Desen farklılığı 
olmaması için aynı yüzeylerde aynı tip mala ile çalışılmalıdır. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyrılmalıdır 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanım hazırdır, inceltmeden kullanınız Kullanmadan önce iyice karıştırınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Son Kuruma: 24 saat 
Tam kuruması: 2 - 3 gün            
 

Uygulanabilen Alan 
 

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak 2,5 kg/m². 
 

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. 


