
Alpina Style® İnci Doku® 

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, inci doku® parlaklığında dekoratif son kat iç cephe 

boyasıdır. 

İNCELTME 

 Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. 

KURUMA SÜRESİ 

 (20ºC, %65 HR’de) İlk kuruma: 30 dakika İkinci kat uygulama: 4-6 saat Son kuruma: 24 saat (daha 

yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). Not: Katlar arası 2-4 saat 

beklenmelidir. 

SARFİYAT 

 Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 3 kat toplamda 145-190 ml/m2 ’dir. 

1 Litre ile 3 kat toplamda 5-6,5 m2 yer boyanabilir. Tek katta ise 40-70 ml/m2 sarfiyat yapmaktadır. 

Bazı uygulama tekniklerinde kullanılan AlpinaSilan’ın tek kat sarfiyatı 50-70 ml/m2 ’dir. Kesin sarfiyat 

için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır. 

DEPOLAMA  

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl 

saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 

AMBALAJ                                                                                                                                                            

15Litre, 7.5 Litre, 2.5 Litre, 1.25 Litre 

UYGULAMA  

Alpina Style® İnci Doku® uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini 

taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale 

getirilmelidir. Alpina Macun uygulandıktan 24 saat sonra zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla 

yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Alpina Pigmentli Astar rulo ile 

sürülmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı 

kullanılmamalıdır. Alpina Style® İnci Doku® uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla 

bantlanmalıdır. Alpina Style® İnci Doku® ürünü iki kat olacak şekilde saten ruloyla uygulanmalıdır. 

Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, seçilen desenin Efekt 

Aparatı ile desen verilmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik 

Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir. 

UYARI-1 Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Üçüncü kat uygulamalarda, 

diğer katlardan %20 daha fazla boya kullanılmalıdır. 

 ALPİNA STYLE® KELEBEK RULO UYGULAMASI İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat 

olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, 



ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Kelebek Rulosu ile yukarıdan aşağıya olacak şekilde boyaya son 

desen verilir. 


