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Stella - Su Bazlı Saf Akrilik Boya 
 

Tüm yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahip, su bazlı, saf akrilik 
esaslı yeni nesil dönüşüm boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Her türlü seramik, fayans, mutfak tezgahı, mutfak dolabı, banyo, 

mobilya, ahşap, beyaz eşya, kapı, pencere, pvc, plastik, parke, 

laminant, cam, metal, kalorifer peteği, alüminyum, galvaniz, çinko, 

porselen, mermer, duvar, taş, merdiven gibi yüzeylerde kullanılabilir. 

Özellikleri 
 

• Örtücülüğü çok yüksektir.  

• Mükemmel su dayanımına sahiptir, bu sebeple uygulandığı yüzeyde su yalıtımı da sağlar.  

• Yüksek kimyasal dirence sahiptir (sabun, temizlik deterjanı, seyreltilmiş çamaşır suyu vb).  

• Yayılması çok iyi olduğu için fırça ve rulo izi bırakmaz, gerekli düzeltmeler için kullanıcıya istenen süreyi tanır.  

• Uygulama sonrası bıraktığı parlak görünüm sayesinde ilave bir vernik uygulaması gerektirmez.  

• Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir, herhangi bir astar istemez.  

• Kir ve leke tutmaz, ıslak ve sabunlu bez ile çok rahat temizlenir.  

• Parfümlüdür, rahatsız edici bir kokusu yoktur.  

• Su ve kimyasallara dayanımı yüksek olduğu için ayrıca koruyucu vernik uygulaması gerektirmez (su ile 

temasın yüksek olduğu yerler ve zemin hariç).  

• İç ve dış tüm mekânlarda kullanıma uygundur. 

• Colorate Renklendirme Sistemi ile sınırsız renk seçeneğine sahiptir.  
 

Uygulama 
 

Uygulama yapılacak yüzeyin mutlaka temiz olması gereklidir. Yüzey, tüm toz, kir, yağ ve silikon gibi boyanın 

yüzeye tutunmasını azaltacak tüm etmenlerden arındırılmış olmalı, gerekli durumlarda zımpara yapılmalıdır. 

Uygulama öncesi herhangi bir astar kullanımı gerektirmez. Metal yüzeylerde korozyon oluşumunu engellemek 

için yüzeyin Bianca Antipas ile astarlanması önerilmektedir. Bianca Stella ambalajı açıldıktan sonra homojen 

kıvam elde edilinceye kadar karıştırılır. Gerekli ön hazırlığı yapılmış yüzeye ürün inceltilmeden 2 kat halinde, 

ipek fırça, kadife vernik rulo veya püskürtme ile uygulanır. Katlar arasında min. 2 saat beklenmelidir. 

Uygulama sırasında, uygulanılan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına özen 

gösterilmelidir. 
 

Sıvı Cam ile Koruma 
 

Stella Boya uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra parke, laminat, yer fayansı, masa gibi fiziksel aktivitenin 

olduğu yüzeylerin koruması için Stella Su Bazlı Sıvı Cam veya Maximo Solvent Bazlı Sıvı Cam kullanılması 

önerilmektedir. Özellikle mutfak tezgahı gibi yüzeylerde Maximo Solvent Bazlı Sıvı Cam kullanılmalıdır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi karıştırınız. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Dokunma Kuruması: 1 - 2 saat. Son kuruma: 24 saat. Uygulama yapılan yüzeyler 1 gün kullanılmamalı, suya maruz 

kalan yüzeyler ise 2 gün boyunca kullanılmamalıdır. İlk 7 gün su birikmesine izin verilmemeli, darbelere karşı 

korunmalıdır. 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak, çift katta 10 - 12 m² alan boyanabilir. 
 

Ambalaj 
 

0,50 / 1,00 lt 
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Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

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. 


