MINOA PREMIUM
SAĞLIKLI ÜRÜN GRUBU

Türkiye’nin
ilk ve tek
GreenGuard Gold
belgeli iç cephe
boya serisi

MINOA PREMIUM
SAĞLIKLI ÜRÜN GRUBU
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Nippon Paint — MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu

Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları,
endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan
boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak
üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Nippon Paint, Asya’nın bir numaralı boya markası olarak
1881’den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve
150’den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.
Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak
duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint,
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak
her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.
Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye’nin ilk ve
tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları,
kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap
boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün
grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın
süredir çözüm ortağı oluyor.

Enfes bir nefes için...
MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu rahat bir nefes almayı
sağlayan içeriği ve yüksek hava geçirgenliği ile evinizdeki havanın
kalitesini yükseltir. MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu, emisyon
salınımı yapmaz, alerji yaratabilecek biyosit ve ağır metaller içermez
ve içerisinde uçucu organik bileşen (VOC) bulundurmaz.

MINOA PREMIUM MATT
MINOA PREMIUM SILK MATT
MINOA PREMIUM PRIMER
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Nippon Paint — MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu

İnsanlar zamanlarının
yaklaşık %90’ını kapalı
alanlarda geçiriyor.
Kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasına
paralel olarak iç mekanlarda yaşanabilecek
sağlık riskleri, dış mekanlara kıyasla daha
fazla olmaktadır.
Solunum yolu hastalıkları ve alerjik hastalıklar
ülkemizde yaygın olarak görülmektedir.
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Yapılan çalışmalar iç mekanlardaki yaygın kimyasal
emisyonların solunum yolu hastalıkları ve alerji riski ile
ilişkili olduğunu göstermiştir.
Ayrıca iç mekan hava kirliliğinin solunum yolu
hastalıkları ve alerjisi olan kişilerde semptomların
kötüleşmesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Bu kimyasallar formaldehid, aromatik bileşikler, alifatik
bileşikler, fitalat esterleri ve diğer uçucu organik
bileşenlerdir.

Nippon Paint — MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu
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Nippon Paint — MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu

Minoa
Premium
Sağlıklı Ürün
Grubu

Solunum yolu hastalıkları ve alerjik hastalıkları olanlar
için mekandaki havanın kalitesi çok önemlidir.
Mekanlarda kullanılan boya, bu havanın kalitesini
belirleyen önemli unsurlardan bir tanesidir.
Nippon Paint MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu,
rahat bir nefes almayı sağlayan içeriği ve yüksek hava
geçirgenliği ile iç mekanlardaki havanın kalitesini
yükseltir.
İçeriğinde zararlı uçucu bileşenleri ve ağır metalleri
barındırmayan Nippon Paint MINOA Premium
Sağlıklı Ürün Grubu, alerjiye neden olmayan yapısı
sayesinde çocuklar ve bebekler için daha sağlıklı
ortamlar yaratır.

Özellikle hastane, okul, kreş gibi yapılar
başta olmak üzere sağlığını önemseyen
herkesin vakit geçirdiği tüm iç
mekanlarda tavsiye edilmektedir.
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Size ve sevdiklerinize
daha yaşanabilir ortamlar
sunar...
Nippon Paint MINOA Premium Sağlıklı Ürün
Grubu, GreenGuard Gold sertifikalı, sağlığa
duyarlı ve çevreye saygılı olarak en son
teknolojiyle geliştirilmiş sağlıklı boyalardır.
• Emisyon salınımı yapmaz.
• Alerjiye neden olabilecek biyosit ve ağır
metaller içermez.
• İçerisinde uçucu organik bileşen yoktur.
• Sağlığa zarar veren ağır metalleri içermez.
• Aromat içermez.
• Nefes alan duvarlar yaratır.

Nippon Paint — MINOA Premium Sağlıklı Ürün Grubu

Minoa Premium
Matt / Silk Matt

Minoa Premium
Primer

ÖZELLİKLERİ
• Çevre ve insan sağlığına duyarlıdır.
• Biyosit, ağır metal ve uçucu organik bileşikleri
(VOC / sVOC) içermez. Türkiye’nin ilk ve tek
GreenGuard Gold sertifikalı ürün serisidir.
• Özel olarak geliştirilmiş akrilik hibrid bağlayıcı
ihtiva eder.
• Maksimum nefes alma kabiliyetine sahiptir.
• İpeksi Mat ve Mat olmak üzere iki farklı parlaklık
sınıfında üretilmektedir.
• İpeksi Mat versiyonu yüksek silinebilme
özelliğine sahiptir.
• Mat versiyonu tavan ve duvarda kullanıma 		
uygundur.

ÖZELLİKLERİ
• Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, beyaz 		
pigmentli, çevre ve insan sağlığına duyarlı iç
cephe astar boyasıdır.
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
aderansı artırır.
• Boya sarfiyatını azaltır.
• Yüksek örtme ve aderans (yapışma) özelliği 		
sayesinde boya ve zaman tasarrufu sağlar.
• Özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya
geçiş öncesinde kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI
Yeşil bina sertifikası alacak yapılar
Okullar
Kreşler
Çocuk oyun kulüpleri
Hastaneler
Çocuk ve bebek odaları
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası
Nippon Paint İç Cephe Renk Koleksiyonu

VOC içermeyen MINOA
Premium Sağlıklı Ürün
Grubu boyaları kullanmak,
LEED ve BREAM
sertifikasyon sürecinde
iç mekan hava kalitesi
bölümünde +3 puan
kazandırmaktadır.

MINOA Premium
Sağlıklı Ürün Grubu,
UL Laboratuvarı
tarafından GreenGuard
Gold belgesi almaya
hak kazanmıştır.

İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10
inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye
edilir.
SARFİYAT
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak
1 litre ile tek katta ortalama 13-18 m² yer
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışılması yapılmalıdır.
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UYGULAMA ALANLARI
Solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, brüt
beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral
esaslı yüzeylerde, rengini kaybetmiş kendini
taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı
yüzeylerde astar olarak kullanılır.
RENK
Beyaz
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10
inceltilerek tek kat halinde uygulanması tavsiye
edilir. Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %5
inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla
tek kat uygulanabilir.
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine
ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 7-11 m² alan
astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3200. Sokak No: 3206 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0 (262) 678 30 00 (pbx)
Faks: 0 (262) 678 32 95

www.nipponboya.com

NipponBoya

info@nipponboya.com

nipponboyaturkiye

Revizyon Tarihi: Ocak 2022
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SU BAZLI İÇ CEPHE
ÜRÜN GRUBU

SU BAZLI İÇ CEPHE
ÜRÜN GRUBU

2

Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları,
endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan
boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak
üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Nippon Paint, Asya’nın bir numaralı boya markası olarak
1881’den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve
150’den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.
Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak
duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint,
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak
her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.
Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye’nin ilk ve
tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları,
kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap
boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün
grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın
süredir çözüm ortağı oluyor.

Nippon Paint — Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu
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Tam hayalinizdeki
renkler, tam aradiginiz
dokular
Nippon Paint Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu seçeneklerini inceleyin,
tam hayalinizdeki çözümü bulun. İpeksi mat ve yumuşak dokuda,
tam silinebilir LEONA. Soft mat dokuda ve dekorasyonu ön plana
çıkaran MOSS. Hem duvar hem tavanlar için kullanılabilen tam mat
dokuda ALIZA ve kalıcı beyazlığa sahip, yüksek metrajlı A+ Tavan
Boyası... Nippon Paint’in özel teknolojiye sahip performans ve tasarımı
buluşturan iç cephe boyaları ile hayalinizden ötesini gerçekleştirin.
LEONA

İÇ CEPHE MACUN ASTARI

MOSS

İÇ CEPHE GEÇİŞ ASTARI

ALIZA

İÇ CEPHE ŞEFFAF ASTAR

A+ TAVAN BOYASI

PLASTIK İÇ CEPHE ŞEFFAF ASTAR
İÇ CEPHE MACUNU
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Odadan odaya,
yüzeyden yüzeye
kusursuz sonuçlar
Nippon Paint Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu,
salondan mutfağa, banyodan yatak odasına, evin tüm
odalarında ve yaşam alanlarında size hayalinizden
öte, kusursuz sonuçları sunmaya hazır.
Tam silinebilir olma, dekorasyon ile uyum, mat
görünüm ve eşsiz doku gibi çeşitli beklentilere en
uygun çözümü bulabileceğiniz sayısız renk seçeneği
sizi bekliyor.

Nippon Paint — Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu
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Nippon Paint — Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu

Nippon Paint Su Bazlı İç Cephe
Ürün Grubu VOC uyumlu ürünleri
AB 2004/42/EC sayılı, belirli boya
ve cilalar ile otomotiv boyalarında
kullanılan organik çözücülerden
kaynaklanan uçucu organik
bileşenlerin emisyonlarının
sınırlandırılmasına ilişkin direktife
uygundur.
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Nippon Paint — Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu
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Leona

Moss

Aliza

A+ Tavan Boyası

İpeksi Mat Tam Silinebilir
HYG-Formula İç Cephe Boyası

Soft Mat Tam Silinebilir
HYG-Formula İç Cephe Boyası

Duvarda ve Tavanda Kullanıma Uygun
Plastik İç Cephe Boyası

+ Performans İç Cephe Tavan Boyası

ÖZELLİKLERİ
• Silikon teknolojisi ile güçlendirilerek, yaratılan
yüksek dayanım gücü ve kendisine özel ipeksi
mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine
sahiptir.
• HYG-Formula içeriği sayesinde maksimum 		
silinebilme özelliği ile hijyenik mekanlar yaratır.
Oteller, okullar, müzeler gibi çoklu kullanımda
kirlenmeye müsait alanlar için uygun bir üründür.
• İpeksi mat dokusu ile ışığı mükemmel yansıtarak
ortamda ferahlık hissi uyandırır.
• Örtücülüğü yüksektir.
• Kokusuzdur, VOC uyumlu ve çevre dostudur.

ÖZELLİKLERİ
• HYG-Formula içeriği sayesinde ekstra silinebilme
özelliği ile temiz mekanlar yaratır.
• Soft Mat parlaklığı ve mat görünümü ile lüks
konut ve villa projeleri, mağazalar, galeriler gibi
dekorasyonun ön planda olduğu alanlar için
uygun bir üründür.
• Örtücülüğü yüksektir.
• Kokusuzdur, VOC uyumlu ve çevre dostudur.

ÖZELLİKLERİ
• Özel formülü sayesinde hem mat hem de 		
pürüzsüz yüzeyler oluşturan, maksimum hata
kapatma özelliğine sahip bir plastik boyadır.
• Tam mat olması nedeniyle duvar ve tavanlarda
kullanılabilir.
• Örtücülüğü yüksektir. Zaman ve işçilikten
tasarruf sağlar.
• Kokusuzdur, VOC uyumlu ve çevre dostudur.
• Koyu renklerde mükemmel performans sergiler.

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint İç Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası
Nippon Paint RAL Kartelası
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile
%10 inceltilerek en az iki kat halinde
uygulanması tavsiye edilir.
SARFİYAT
Tek katta 13-18 m²/L

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint İç Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası
Nippon Paint RAL Kartelası
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile
%15-20 inceltilerek en az iki kat halinde
uygulanması tavsiye edilir.
SARFİYAT
Tek katta 13-18 m²/L

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint İç Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası
Nippon Paint RAL Kartelası
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ÖZELLİKLERİ
• Nippon Paint A+ Tavan Boyası; maksimum 		
örtücülük, kusursuz beyazlık ve maksimum 		
metrajı bir arada sunar.
• Beyazlığını ilk uygulama sonrası da uzun yıllar
muhafaza eder.
• Standart tavan boyalarına göre sunduğu
pürüzsüz görünüm sayesinde özellikle 		
asma tavan ve alçı tavan uygulamalarında üstün
performans sunar.
• Tam mat olması nedeniyle yüzey hatalarını ekstra
kapatma özelliğine sahiptir.
RENK SEÇENEKLERİ
Beyaz
Özel Renk Talepleri

İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile
%25 inceltilerek en az iki kat halinde
uygulanması tavsiye edilir.

İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile
%25 inceltilerek en az iki kat halinde
uygulanması tavsiye edilir.

SARFİYAT
Tek katta 15-17 m²/L

SARFİYAT
Tek katta 7-10 m²/L

Nippon Paint — Su Bazlı İç Cephe Ürün Grubu
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Nippon Paint
İç Cephe Macun ve
Astarları ile boya
öncesi her şey
hazır!
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İç Cephe
Macun Astarı

İç Cephe
Şeffaf Astar

ÖZELLİKLERİ
Nippon Paint İç Cephe Macunu öncesi ve
sonrasında veya eski su bazlı boyalar üzerine Soft
Mat ve üzeri parlaklık sınıfında boya yapılmadan
önce uygulanır. İnce dokulu bir astar olduğundan
üzerine gelecek Nippon Paint Leona, Moss,
Duchesse Satin gibi su bazlı boyalar için ideal bir
yüzey oluşturur.

ÖZELLİKLERİ
Saten alçılı yüzeylerde kullanılarak yüzeyde emiciliği
önler ve yüzeyi boyamaya hazır hale getirir. Saten
alçılı yüzeyler üzerine Nippon Paint Leona ve Moss
öncesinde uygulanır.

ÖZELLİKLERİ
İç cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı,
pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre
çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.
Nippon Paint Özel Efektli Ürün Grubu’nda yer
alan dekoratif boyaların maksimum performansta
uygulanması için alt yapı oluşturur.

SARFİYAT
Tek katta 8-12.5m²/L

SARFİYAT
Tek katta 500-1.500gr/m²

SARFİYAT
Tek katta 10-15m²/L

İç Cephe
Geçiş Astarı

Plastik İç Cephe
Şeffaf Astar

ÖZELLİKLERİ
Solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş
öncesinde ve Nippon Paint Özel Efektli Ürün
Grubu’nda yer alan kaplamalar Conkratos ve
Traverta öncesi aderansı artırmak amacıyla
uygulanır.

ÖZELLİKLERİ
Saten alçılı yüzeylerde kullanılarak yüzeyde emiciliği
önler ve yüzeyi boyamaya hazır hale getirir. Saten
alçılı yüzeyler üzerine Nippon Paint Aliza öncesinde
uygulanır.

SARFİYAT
Tek katta 7-11m²/L

SARFİYAT
Tek katta 8-12m²/L

İç Cephe Macunu

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3200. Sokak No: 3206 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0 (262) 678 30 00 (pbx)
Faks: 0 (262) 678 32 95

www.nipponboya.com

NipponBoya

info@nipponboya.com

nipponboyaturkiye

Revizyon Tarihi: Ocak 2022

14

DIŞ CEPHE
ÜRÜN GRUBU

DIŞ CEPHE
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Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları,
endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan
boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak
üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Nippon Paint, Asya’nın bir numaralı boya markası olarak
1881’den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve
150’den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.
Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak
duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint,
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak
her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.
Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye’nin ilk ve
tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları,
kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap
boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün
grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın
süredir çözüm ortağı oluyor.

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu

3

Dis cephelerde
yüksek performans

Nippon Paint Dış Cephe Ürün Grubu, teknoloji ve performansı
buluşturan yenilikçi çözümler, mevsim şartlarına ve hava koşullarına
karşı maksimum dayanıklı alternatifler sunuyor. Kimlik ve dokusunu
koruyan, yaşanabilir şehirler yaratmak isteyen profesyoneller,
Nippon Paint’in sunduğu geniş renk, doku ve teknoloji
seçenekleriyle, özgün ve sembol eserlere imza atıyor.
AQUATIC

NEON ELASTIC TEXTURE

DUCHESSE SATIN EXTERIOR

AQUATIC GRENLİ

NEON ELASTIC TEXTURE PLUS

GOLDY

NEON ORBIS

NEON ELASTIC TEXTURE MAX

CONKRATOS

NEON SILK

NEON ELASTIC PRIMER

LEGNO

NEON

NEON ELASTIC FILLER

4

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu

Tüm iklim koşullarına
karşı maksimum
koruma
Aquatic dış cephe boyaları, silikon
teknolojisinden kaynaklanan üstün su iticilik,
nefes alma ve fotokatalitik (kendi kendini
temizleyebilme) özelliklerini bir arada
sunarak mevsim şartlarına karşı maksimum
dayanım gösterirken, Neon %100 saf akrilik
dış cephe boyaları canlı renk ve dokuları,
dış hava koşulları ile mücadelesinin yanında
CO2 geçirimsiz bir yüzey oluşturarak yapı
içerisinde korozyonu engeller.
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SİLİKONLU DIŞ CEPHELER

AQUATIC SERİSİ
ÖZELLİKLERİ
• Yeni silikon teknolojisi
• Silikon teknolojisinden kaynaklanan nefes alma
ve su iticilik
• Kendi kendini temizleyebilen yapı (Fotokatalitik)
• Dört mevsim şartlarına maksimum dayanım
• Hataları kapatan mat doku
• Maksimum örtücülük
• Betek Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum
• 10 yıl renk solmazlık garantisi

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Dış Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası

Aquatic

Aquatic Grenli

Kendini Temizleyebilen Silikonlu
Dış Cephe Boyası

Kendini Temizleyebilen Silikonlu
Grenli Dış Cephe Kaplaması

UYGULAMA ALANLARI
Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, beton, brüt beton,
betopan, mdf, osb, rengini kaybetmiş kendini
taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere
uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI
Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini
kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere
uygulanabilir.

İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış
cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde
ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları
oluşmaması için dikkat edilmelidir.
SARFİYAT
6-10 m2/L

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.
SARFİYAT
700-1200 gr/m2

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu
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SAF AKRİLİK DIŞ CEPHELER

NEON SERİSİ
ÖZELLİKLERİ
• %100 Saf Akrilik
• Geniş renk seçeneği
• Kusursuz ve kalıcı parlaklık
• Canlı renkler ile gösterişli cepheler
• Yüksek dayanım
• Güçlü aderans, yüksek nefes alma
• 100 mikrona kadar elastikiyet
• CO2 geçirimsizliği sayesinde yapı içinde
korozyonu engeller.
• 10 yıl renk solmazlık garantisi*
• Betek Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Dış Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası

* Organik pigment kullanılan renkler için 5 yıl

Neon Orbis

Neon Silk

Neon

%100 Saf Akrilik Parlak Dış Cephe Boyası

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Dış Cephe Boyası

%100 Saf Akrilik Mat Dış Cephe Boyası

UYGULAMA ALANLARI
Brüt beton, akrilik esaslı yüzeyler ve rengini
kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski
boyalı terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI
Brüt beton, akrilik esaslı yüzeyler ve rengini
kaybetmiş kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski
boyalı terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

İNCELTME
Gerek duyulursa maksimum %5 oranında su ile
inceltilerek kullanılabilir. Dış cephe boyalarında
yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı
oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için
dikkat edilmelidir.

İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış
cephe boyalarında yapılacak işlerde, ürünlerin aynı
oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için
dikkat edilmelidir.

UYGULAMA ALANLARI
Sıva, serpme sıva, tarak mozaik, silme mozaik,
beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini
kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi
yüzeylere uygulanabilir.

SARFİYAT
8-10m2/L

SARFİYAT
6-10m2/L

İNCELTME
En çok %15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış
cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde
ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları
oluşmaması için dikkat edilmelidir.
SARFİYAT
6-10m2/L

9
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SAF AKRİLİK DIŞ CEPHELER

NEON ELASTIC SERİSİ
ÖZELLİKLERİ
• %100 Saf Akrilik
• Çatlak köprüleyen mükemmel esneklik
• Seçilecek tekstürlü kaplama için 4.000 mikrona
kadar elastikiyet
• Yüksek UV dayanımı
• Canlı renkler ile gösterişli cepheler
• Kusursuz ve kalıcı parlaklık
• Güçlü aderans, yüksek nefes alma
• Elastik dış cephe kaplaması ile üstün cephe
koruması
• CO2 geçirimsizliği sayesinde yapı içinde
korozyonu engeller.
• 10 yıl renk solmazlık garantisi*
• Betek Isı Yalıtım Sistemleri ile tam uyum
* Organik pigment kullanılan renkler için 5 yıl

Çatlak köprüleyen
mükemmel esneklik

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Dış Cephe Renk Koleksiyonu
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası

Neon Elastic Serisi 4.000 mikrona kadar
esneyebilen ve CO2 geçirimsiz yapısı
sayesinde üstün cephe koruması sağlıyor.

Neon Elastic
Texture

Neon Elastic
Texture Plus

Neon Elastic
Texture Max

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Elastik
Grenli Dış Cephe Kaplaması

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Elastik
Grenli Dış Cephe Kaplaması

%100 Saf Akrilik İpeksi Mat Elastik
Grenli Dış Cephe Kaplaması

UYGULAMA ALANLARI
Brüt beton, betopan tarzı yüzeyler, akrilik esaslı
yüzeyler (sıva ve kaplamalar), çimento esaslı
yüzeyler, sıva ve kaplamalar ve rengini kaybetmiş
kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski boyalı ve
terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI
Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini
kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere
uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI
Sıva, beton, brüt beton, betopan, mdf, osb, rengini
kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere
uygulanabilir.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

SARFİYAT
1,2-2,2m2/L

SARFİYAT
1,5-2,5m2/L

İNCELTME
Nippon Paint Elastic Texture, grenli olarak
uygulanacak ise kesinlikle inceltilmemelidir.
Nippon Paint Elastic Texture ürünü düz boya
tarzında uygulanacak ise, uygulama yapılacak
yüzeyin durumu göz önüne alınarak en çok
%15 oranında temiz su ile inceltilir. Dış cephe
boyalarında yapılacak işlerde, ürünlerin aynı oranda
inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat
edilmelidir.
SARFİYAT
1,5-3m2/L

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu
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ÖZEL EFEKTLİ DIŞ CEPHELER

Duchesse Satin
Exterior
Parlak Yarı Örtücü Dış Cephe Boyası
ÖZELLİKLERİ
Duchesse Satin Exterior dış cephelerinize
metalik bir doku oluşturuyor.

Goldy

Conkratos

Legno

Altın Dokulu Metalik Boya

Beton Görünümlü Dekoratif Kaplama

Ahşap Görünümlü Dış Cephe Boyası

ÖZELLİKLERİ
Nippon Paint’in özel efektli ürün grubundan Goldy,
altın ihtişamını mekanlarınıza taşıyor.

ÖZELLİKLERİ
Kullanıma hazır, akrilik, renkli kaplamadır.
• İç ve dış cephede uygulanabilir.
• Suya ve alkaliye dayanıklıdır.
• Nefes alır.
• Brüt beton görünümü verir.
• Üzeri boyanabilir.

ÖZELLİKLERİ
Legno, su bazlı, yarı parlak, özel pigment ve
bağlayıcı sistemi sayesinde renklerin canlılığını uzun
süre koruyan, uygulandığı yüzeye ahşap ve eskitme
efekti veren dekoratif çift bileşenli son kat dış cephe
boyasıdır. Ağır iklim şartlarına karşı geliştirilen
formülasyonu sayesinde boya yüzeyle tamamen
bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır.

UYGULAMA ALANLARI
Düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Zemin
hazırlığı tamamlanan grenli, akrilik veya mineral
esaslı kaplamalar üzerine uygulanmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Gerekli
zemin hazırlıkları yapıldıktan sonra; isteğe bağlı
olarak grenli, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar,
boyanabilir duvar kağıtları, dekoratif köşe profilleri,
kat silmeleri, kartonpiyer ve stropiyer tarzı tekstürlü
zeminler üzerinde uygulanabilir.

RENK SEÇENEKLERİ
Duchesse Satin Exterior Renk Kartelası

RENK SEÇENEKLERİ
Altın

UYGULAMA ALANLARI
Brüt beton, betopan tarzı yüzeyler, akrilik esaslı
yüzeyler (sıva ve kaplamalar), çimento esaslı
yüzeyler, sıva ve kaplamalar ve rengini kaybetmiş
kendini taşıyabilen (sağlam yüzey) eski boyalı ve
terasit tipi yüzeyler üzerine kullanılır.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.

RENK SEÇENEKLERİ
Conkratos Renk Kartelası

SARFİYAT
9-12 m²/L

SARFİYAT
9-12 m²/L

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
SARFİYAT
900 - 2000 gr/m²

UYGULAMA ALANLARI
Dış cephe macunu ile düzeltilmiş düz yüzeyler,
poliüretan baskı levhalar, çimento esaslı söveler, düz
ve yalı baskı desenli yüzeyler üzerinde Nippon Paint
Neon Orbis veya Nippon Paint Neon Silk boyaları
uygulandıktan sonra kullanılmalıdır.
RENK SEÇENEKLERİ
Legno Renk Kartelası
İNCELTME
25°C - 30°C arası sıcaklıklarda Nippon Paint Legno
ile Nippon Paint Legno Solüsyon bileşeni 1 : 1
oranda karıştırılmalıdır.
20°C – 25°C arası sıcaklıklarda Nippon Paint
Legno ile Nippon Paint Legno Solüsyon bileşeni
1 : 0,75 oranda karıştırılmalıdır. Uygulama zorluğu
yaşanması durumunda %15’e kadar su ilavesi
yapılabilir.
10°C – 20°C arası sıcaklıklarda Nippon Paint
Legno ile Nippon Paint Legno Solüsyon bileşeni
1 : 0,50 oranda karıştırılmalıdır. Uygulama zorluğu
yaşanması durumunda %25’e kadar su ilavesi
yapılabilir.
SARFİYAT
20-25 m²/L (Solüsyonu ile 1:1 karışım oranı için)

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu
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DIŞ CEPHE MACUN, ASTAR VE KORUYUCULAR

Silikonlu Dış
Cephe Astarı

Dış Cephe
Macunu

Neon Elastic
Primer

ÖZELLİKLERİ
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
boya sarfiyatını azaltır.
• Aquatic & Aquatic Grenli silikonlu dış cephe
boyaları ile tam uyum.
• Yüksek nefes alma kabiliyetine sahiptir.

ÖZELLİKLERİ
• Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur.
• Neon Orbis ve Neon Silk gibi parlak boyalar için
uygun alt yapıyı oluşturur.
• Emiciliği çok az olduğu için üzerine gelecek son
kat boya sarfiyatında büyük tasarruf sağlar.
• Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla
üzerine her türlü boya uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel esneklik
• Neon Elastic Texture Plus & Neon Elastic Texture
Max elastik dış cephe kaplamaları ile uyumlu
• Boya sarfiyatını azaltır

SARFİYAT
7-11m2/L

Akrilik Dış
Cephe Astarı
ÖZELLİKLERİ
• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar,
boya sarfiyatını azaltır.
• Neon %100 saf akrilik dış cephe boyaları ile uyum
• Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların 		
boyayı bozup kabartmasını önler.
SARFİYAT
7-11m2/L

SARFİYAT
Tek katta 0,7-1,5 m²/kg

Elastik Dış Cephe Astarı

SARFİYAT
7-12m2/L

Neon Elastic Filler
Elastik Dış Cephe Macunu
ÖZELLİKLERİ
• Mükemmel esneklik
• Neon Elastic Texture Plus & Neon Elastic Texture
Max elastik dış cephe kaplamaları ile uyumlu
• Atmosfer şartlarına ekstra dayanım
SARFİYAT
2000-2500g/L
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DIŞ CEPHE MACUN, ASTAR VE KORUYUCULAR

Su Bazlı Şeffaf Dış
Cephe Koruyucu

Solvent Bazlı Şeffaf
Dış Cephe Koruyucu

ÖZELLİKLERİ
• Güçlü silikonlu yapısı sayesinde su geçirimsizlik
ve su iticilik sağlar.
• Çözülmüş tuzlara karşı direnç göstererek 		
tebeşirlenmeyi engeller.
• UV ve alkalilere dayanıklı olup cephelerde 		
rutubete son verir.
• Kireç kusması ve pas kusması gibi sorunları 		
ortadan kaldırır.
• Mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini
önler.
• Her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal
yüzeylere uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri
yüzeylerde kullanılması önerilmez.

ÖZELLİKLERİ
• Yüksek penetrasyon özelliğine sahip şeffaf 		
yapıdadır.
• Emici dış cephe mineral esaslı yüzeylerde 		
mükemmel su iticilik sağlar.
• Yüzeyleri daima kuru tutar.
• Yüzeylerinizi alkalilere ve U.V. ‘ye karşı koruyarak
aşınmasına direnç gösterir. Gözenekli yapısından
dolayı yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.
• Her türlü mineral dış yüzeylerde, beton, gaz
beton, doğal taşlarda, kiremit, eternit ve eski
mineral yüzeylerini atmosfer koşul ve kirliliğine
karşı korumak amacıyla güvenle kullanılır.

SARFİYAT
2-5 m²/L

SARFİYAT
3-6 m²/L

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu
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DIŞ CEPHE BOYALARI

NIPPON PAINT
DIŞ CEPHE BOYALARI

SİLİKON TEKNOLOJİSİ
FOTOKATALİTİK ÖZELLİK

%100 SAF AKRİLİK
BOYALAR

ÇATLAK KÖPRÜLEME
ÖZELLİKLİ BOYALAR

AQUATIC

MAT DOKU

AQUATIC GRENLİ

TEKSTÜRLÜ MAT DOKU

NEON ORBIS

PARLAK DOKU

100 MİKRONA KADAR

NEON SILK

İPEKSİ MAT DOKU

100 MİKRONA KADAR

NEON

MAT DOKU

100 MİKRONA KADAR

NEON ELASTIC TEXTURE

İPEKSİ MAT DOKU

500 MİKRONA KADAR

NEON ELASTIC TEXTURE PLUS

TEKSTÜRLÜ İPEKSI MAT DOKU

1250 MİKRONA KADAR

NEON ELASTIC TEXTURE MAX

TEKSTÜRLÜ İPEKSI MAT DOKU

1250 - 4000 MİKRON ARASI

AKRİLİK DIŞ CEPHE
ASTARI

NEON
ELASTIC PRIMER

NIPPON PAINT
DIŞ CEPHE ASTARLARI
AQUATIC
AQUATIC GRENLİ
NEON ORBIS
NEON SILK
NEON
NEON ELASTIC TEXTURE
NEON ELASTIC TEXTURE PLUS
NEON ELASTIC TEXTURE MAX

SİLİKONLU DIŞ CEPHE
ASTARI

Nippon Paint — Dış Cephe Ürün Grubu
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FONKSİYONEL
ÜRÜN GRUBU

FONKSİYONEL
ÜRÜN GRUBU

2

Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları,
endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan
boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak
üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Nippon Paint, Asya’nın bir numaralı boya markası olarak
1881’den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve
150’den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.
Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak
duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint,
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak
her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.
Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye’nin ilk ve
tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları,
kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap
boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün
grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın
süredir çözüm ortağı oluyor.

Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu

Duvarlariniza
fonksiyon katin...
Uygulandığı yüzeyleri mıknatıs yapıştırılabilir, boardmarker kalem ve
tebeşir ile yazılabilir, projeksiyon yansıtılabilir hale getiren veya mat
siyahın büyüsünü mekanlara taşımak gibi çok çeşitli fonksiyonlara
sahip ürünler ile duvarlarda hayaller gerçeğe dönüşüyor.

CHALKY
MAGNETICA
SKETCHY
PROJECTURA
CODE BLACK
LIGHTY
SPS ANTIGRAFFITI

3

CHALKY

Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu
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Hayal et, tasarla,
uygula...

Chalky

Belki bir metin, belki bir figür, belki bir motif...
Bir tebeşir ile hayallerinize dilediğiniz gibi şekil
vermek sizin elinizde.
Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtası haline
dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen,
su bazlı, siyah renkli iç cephe boyası Chalky ile
çocuk odaları, mutfaklar, ofisler, okullar, kafeler ve
restoranlar içlerindeki neşeyi dışa vuruyor.

Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu,
alçılı, MDF, alçıpan ve eski
boyalı yüzeyler üzerine kolayca
uygulanabilir.

Yüzeye uygun astar uygulandıktan sonra
Chalky uygulamasının iki kat halinde rulo
veya püskürtme yöntemi ile yapılması
önerilir. Yüzeydeki tebeşir kara tahta silgisi
ile silinir. Yüzeyi tamamen temizlemek için
hafif nemli bezle çok bastırmadan silme
işlemi uygulanmalıdır. Yüzeyi temizlemek için
yüksek oranda alkol içeren ıslak mendiller
kullanılmamalıdır.

5

MAGNETICA
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Pozitif enerjiyi
üzerine çek...

Magnetica
Mıknatıs özelliğine sahip Magnetica ile renkli
magnetleriniz ve not kağıtlarınız birer dekora
dönüşürken yaratıcılığınızla yaşam alanlarınızı
yeniden tasarlayabilirsiniz.

Uygulandığı yüzeyleri magnet yapıştırılabilir
hale getiren ve üzeri istenilen renk ve boya ile
boyanabilen iç cephe macunu Magnetica’nın çekim
gücüne siz de kapılacaksınız.

STİL İPUCU
Magnetica üzerine Chalky
uygulaması ile yüzeylere hem
tebeşir ile yazı yazabilir, hem
de sevdiğiniz magnetleri
yapıştırabilirsiniz.
Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu,
alçılı ve eski boyalı yüzeyler üzerine
uygulanabilir. Dolgu gerektiren
yüzeylerde minimum ürün sarfiyatı
için yüzeylerin öncelikle macun
veya saten alçı tarzında bir ürün ile
düzeltilmesi önerilir.

Ürün kullanıma hazırdır. Ürün macun
uygulama tekniği ve mantığı ile yüzeye
uygulanır. Nippon Paint Magnetica üzeri
boyanacak ise, yüzey zımparalanıp boya
öncesi Nippon Paint İç Cephe Şeffaf Astar ile
astarlanmalıdır.
Magnetica üzerine silikonlu veya plastik
iç cephe boyaları rahatlıkla uygulanabilir,
yüzeyin magnetik özelliği kaybolmaz
(Nippon Paint Chalky dahil). Magnetica
üzerine yapılacak dokulu/efektli boya
uygulamalarında yüzey dokusuna ve
kalınlığına göre manyetik özellik azalabilir.

7

SKETCHY
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Kalemini
konuştur!

Sketchy

Duvarları yazıp çizmek artık çok kolay! Uygulandığı
yüzeyleri yazı tahtasına dönüştürerek boardmarker
tarzı kalemlerle yazı yazma imkânı sunan tek bileşenli
şeffaf iç cephe boyası Sketchy ile evinizde, işyerinizde
ve okulunuzda kafanızdakileri aktarabileceğiniz
büyülü yazı alanları yaratabilirsiniz.

STİL İPUCU
Magnetica üzerine Sketcy
uygulaması ile yüzeylere
hem yazı yazabilir, hem de
sevdiğiniz magnetleri
yapıştırabilirsiniz.

Boyalı alanlara rahatlıkla uygulanabilen Sketchy,
transparent özelliği sayesinde yüzeyin rengini
değiştirmez. Her renkten duvara yazı yazmanıza
imkân tanıyarak tarzınıza uyum sağlar.
Ahşap, plastik ve metal üzerine de uygulanabilen
Sketchy’nin üstün yazılma ve silinme performansı sizi
çok şaşırtacak.

Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Kendini taşıyabilen sıvalı, macunlu,
alçılı ve eski boyalı yüzeylere
uygulanabilecegi gibi ahşap, plastik
ve metal üzerine de uygulanabilir.
Nippon Paint Sketchy uygulaması
için düzgün ve pürüzsüz bir yüzey
gereklidir.

Düzgün yüzeye istenilen renkte boya
uygulaması yapıldıktan sonra Nippon Paint
Sketchy, tüy bırakmayan kısa kıllı fırça veya
rulo ile tek kat olarak uygulanır. Boyanan
alanın yüzeyine yazmak için boardmarker
tahta kalemi kullanılır. Yazılan yazı yumuşak
bez veya beyaz tahta silgisiyle kolayca
temizlenir.

PROJECTURA

Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu
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Dilediğini duvara yansıt!

Projectura

Güzel bir film, iş sunumu veya eğitici içerikler…
Uygulandığı yüzeylerde projeksiyon cihazından
gönderilen görüntüyü yansıtarak projeksiyon perdesi
görevi gören, su bazlı, mat görünümlü fonksiyonel iç
cephe boyası Projectura ile evinizde, iş yerinizde ve
okulunuzda daha kullanışlı ortamlar yaratın.
Nippon Paint Projectura kolayca uygulanarak
dilediğiniz yüzeyi projeksiyon perdesine dönüştürür,
size gördüklerinizin keyfini çıkarmak kalır.

STANDART
BEYAZ RENKLİ
YÜZEY

Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

PROJECTURA
PROJEKSİYON
BOYASI

Beyaz ve parlak yüzeyler
gibi ışığı dağıtmaz,
izleyicinin rahatça
odaklanabileceği bir
görüntü oluşturur.

Özel rengi ve içeriği
sayesinde ışığın parlak
kısmını emerek zamanla
oluşan göz yorulmasını
ortadan kaldırır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Saten alçı, macun ve astarlama
gibi alt zemin hazırlığı yapılmış
yüzeylere, yeni ve düzgün
duvarlara, daha önce boyanmış
ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç
yüzeylere uygulanabilir.

Yüzey düzeltmeleri yapılıp uygun astar
uygulandıktan sonra Nippon Paint
Projectura’nın fırça veya rulo ile iki kat
halinde uygulanması önerilir. Uygulama
öncesi etikette ve teknik bültende belirtilen
oranlarda su ile inceltme işlemi yapılmalıdır.

11

CODE BLACK

Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu
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Siyahın şifresi çözüldü

Code Black

Asalet ve zarafet tam mat siyah görüntüsü ile
mekânlarınızda. Üstün kapatıcılık özelliği, tavan ve
duvarlar için kolay uygulama imkanı ile iç cephelere
estetik ve dekoratif bir görüntü kazandırıyor.

Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Nippon Paint Code Black, saten
alçı, macun ve astarlama gibi alt
zemin hazırlıgı yapılmış yüzeylere,
yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve
tavanlara, daha önce boyanmış
ve rengini kaybetmiş eski boyalı
iç yüzeylere son kat boya olarak
uygulanır.

Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü
kalıp yagı, kir, toz, gevşek tabakalardan
temizlendikten, gerekli yüzey düzeltmeleri
yapıldıktan ve uygun astar ile astarlama
yapıldıktan sonra Nippon Paint Code Black
boya uygulaması yapılır. İki kat uygulanması
önerilir. Uygulama esnasında ortam ve yüzey
sıcaklıgının +5°C ile +30°C arasında olmasına
dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile
uygulanabilir.
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LIGHTY

SPS ANTIGRAFFITI
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Karanlıkta parlayan boya

Lighty Green &
Lighty Blue
Ortamın ışık enerjisini, ışıklar kapandığında fosforlu
bir görünüme dönüştüren Nippon Paint Lighty
Green & Lighty Blue iki farklı renk seçeneği ile
evlere canlılık ve eğlence katıyor.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Nippon Paint Lighty uygulaması
yapılacak yüzeylerin düz satıhlar
üzerine, sağlam, temiz, nemsiz,
kendini ve üzerine uygulanacak
Nippon Paint Lighty ürününü
taşıyabilecek yüzeyler olması
gerekmektedir.

Ürün kullanıma hazırdır. Kapağı açılmadan
önce iyice çalkalanır. Uygulama stencil ve
benzeri şablonlara uygulamada herhangi bir
yumuşak sünger yardımıyla, boyaya batırıp
tamponlanma şeklinde, daha geniş alanlara
fırça veya saten rulo ile uygulanabilir.
Nippon Paint Lighty katlar arası tam kurumaları
sağlayarak en az 2 kat olarak uygulanır.
Uygulamadaki kat sayısı arttıkça ürünün
yüzeydeki parlaklığı da artmaktadır. Ürün
görünürlük süresi uygulama yapılan yüzey
emiciliğine bağlı olarak değişebilir.

Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

Duvarlarınızın görünmez bekçisi

Sps Antigraffiti
Nippon Paint SPS Antigraffiti ile duvarlarınızı
istenmeyen uygulamalara karşı koruma
altına alabilirsiniz. SPS Antigraffiti Primer
ve Primer S ise farklı yüzey tipleri için SPS
Antigraffiti boya öncesinde sağlam bir alt
yapı oluşturmanızı sağlıyor.
Nippon Paint SPS Antigraffiti ile korunan
duvarlara boya uygulaması yapıldığında su
jeti yardımıyla istenmeyen boyalar yüzeyden
kolayca uzaklaştırılabiliyor.

Ürün uygulama
videosuna ulaşmak için
QR kodu okutun.

UYGULANACAK YÜZEYLER

UYGULAMA

Her türlü mineral esaslı dış
yüzeylerde, beton, gaz beton,
doğal taşlarda, kiremit ve eski
boyalı gibi emici yüzeylerde ya da
eternit, metal, ahşap, plastik, cam
gibi emici olmayan yüzeylerde
atmosfer koşullarına ve grafiti
ve poster yapıştırma kirliliğine
karşı korumak amacıyla güvenle
kullanılır. Emici olan yüzeylerde SPS
Antigraffiti Primer, emici olmayan
yüzeylerde ise SPS Antigraffiti
Primer S olarak uygun astar seçimi
yapılmalıdır.

Nippon Paint SPS Antigraffiti
kullanıma hazırdır. Uygulaması
yapılacak yüzeyler yağ, kir,
toz ve kabarmış tabakalardan arınmış
olarak hazırlanmalı ve kuru olmalıdır.
Yüzeye fırça, rulo ya da
püskürtme ile uygulanabilir. Çok
emici yüzeylerde ve iyi sonuç almak
için iki veya üç kat uygulama önerilir.
Uygulamalar, teknik bültende yer
alan ortam ve uygulama şartlarına
uygun olarak yapılmalıdır.

Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu
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Nippon Paint Fonksiyonel
Ürün Grubu VOC uyumlu ürünleri
AB 2004/42/EC sayılı, belirli boya
ve cilalar ile otomotiv boyalarında
kullanılan organik çözücülerden
kaynaklanan uçucu organik
bileşenlerin emisyonlarının
sınırlandırılmasına ilişkin direktife
uygundur.

Chalky

Magnetica

Sketchy

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtası haline
dönüştüren, üzerine tebeşir ile yazı yazılabilen, su
bazlı, siyah renkli, dekoratif bir iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyleri magnet yapıştırılabilir hale
getiren siyah renkli su bazlı iç cephe macunudur.
Üzerine boya uygulanabilir.

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtasına dönüştürerek
boardmarker tarzı kalemlerle yazı yazma imkanı
sunan şeffaf iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Çocuk Odaları
Okullar
Kreşler
Çocuk oyun kulüpleri
Restoran & Kafeler

UYGULAMA ALANLARI
Çocuk Odaları
Okullar
Kreşler
Çocuk oyun kulüpleri
Ofis ve toplantı alanları

UYGULAMA ALANLARI
Ofisler
Toplantı Odaları
Çocuk Odaları
Kreşler

RENK SEÇENEKLERİ
Siyah

RENK SEÇENEKLERİ
Siyah

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. Gerekli durumlarda maksimum
%5 su ile inceltilebilir.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır, kesinlikle inceltilmez.

SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine
ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 m² alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.

SARFİYAT
Tek katta yüzeye bağlı olarak 900-1200 gr/m²
arasındadır.
İlk kat için: 800-1200 gr/m²
İkinci kat için: 300-500 gr/m²
Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması
yapılmalıdır.
Daha yüksek çekim gücü için 1mm kalınlığında
katlar halinde en az iki veya üç kat uygulanması
tavsiye edilir.
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RENK SEÇENEKLERİ
Şeffaf
İNCELTME
Kullanmadan önce ambalajın içeriğini iyice
karıştırınız. Kullanıma hazırdır. Gerekirse boyayı %3’e
kadar beyaz ispirto ile seyreltebilirsiniz.
SARFİYAT
Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,25 L ile tek katta
ortalama 3,5-4 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat
için kontrollü numune yapılmalıdır.

Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu

18

Projectura

Code Black

Lighty

SPS Antigraffiti

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeylerde projeksiyon cihazından
gönderilen görüntüyü yansıtarak projeksiyon
perdesi görevi görür. Normal yüzeyler gibi ışığı
dağıtmaz, izleyicinin rahatça odaklanabileceği bir
görüntü oluşturur. Özel rengi ve içeriği sayesinde
ışığın parlak kısmını emerek zamanla oluşan göz
yorulmasını ortadan kaldırır. Yüksek teneffüs
kabiliyetine ve pürüzsüz bir görünüme sahiptir.

ÖZELLİKLERİ
Nippon Paint Code Black, silikon esaslı, mat
görünümlü, uygulandığı yüzeylere kusursuz bir
siyahlık kazandıran siyah renkli su bazlı dekoratif bir
iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeylerde, karanlıkta mavi / yeşil
renkte parlama özelliği sağlayan transparent yapıda,
dekoratif su bazlı iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyleri koruma altına alarak bu
yüzeylere boyanın tutunmasını engeller. SPS
Antigraffiti üzerine uygulanan boya, su jeti vb.
ekipmanlar ve basınçlı su yardımı ile yüzeyden
kolayca alınır. İstenmeyen graffiti ve reklam afişi
uygulamaları sonrası yüzeylerin eski görünümüne
kolayca kavuşmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
Ofisler
Toplantı Odaları
Oturma Odaları
RENK SEÇENEKLERİ
Açık Krem
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %15-20
inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine
ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 12-16 m² alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Kafe – Restoranlar
Mağazalar
Fotoğraf Stüdyoları
Sinema Odaları
Yüksek Tavanlı İç Mekanlar
RENK SEÇENEKLERİ
Siyah
İNCELTME
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %10
inceltilerek en az iki kat halinde uygulanması tavsiye
edilir.
SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine
ve yapısına göre tek katta 50-70 ml/m² arasında
değişir. 1 Litre ile tek katta 12-16 m² alan
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Çocuk Odaları
Restoran ve Kafeler
Karanlıkta ön plana çıkarılmak istenen duvar
yüzeyleri
RENK SEÇENEKLERİ
Mavi
Yeşil

UYGULAMA ALANLARI
Mağaza kepenkleri
Çevresinde yaya trafiği yoğun olan duvarlar
Okul ve kamu binalarını çevreleyen duvarlar
Alt ve üst geçitlerin duvar yüzeyleri

İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

RENK SEÇENEKLERİ
Şeffaf

SARFİYAT
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve
yapısına göre tek katta 65-95 ml/m² ’dir. 1 Litre ile
tek katta 10-15 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için
kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.
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SARFİYAT
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1
L ile tek katta ortalama 3-6 m²’dir. Kesin sarfiyat için
kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
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Nippon Paint Holding, dekoratif boyalar, otomotiv boyaları,
endüstriyel boyalar, deniz boyaları, yol çizgi boyaları, özel
teknolojik boyalar, elektronik ve enerji alanında kullanılan
boyalar üzerine iş kollarında Asya, Amerika, Avrupa olmak
üzere çeşitli bölgelerde faaliyet gösteriyor.
Nippon Paint, Asya’nın bir numaralı boya markası olarak
1881’den beri 27 ülkede, 25 binin üzerinde çalışanı ve
150’den fazla şirketiyle özgün tasarımlara harikalar katıyor.
Renkten ve hayal edilenden daha fazlasını sağlayarak
duvarları hem dönüştüren hem de koruyan Nippon Paint,
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak
her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunuyor.
Nippon Paint; iç ve dış cephe boyaları, Türkiye’nin ilk ve
tek GreenGuard Gold sertifikalı iç cephe sağlıklı boyaları,
kültürel mirasımız olan ahşap yapıları koruyan ahşap
boyaları, özel efektli ve fonksiyonel boyalar gibi zengin ürün
grupları ile renkten daha ötesini arayanların 140 yılı aşkın
süredir çözüm ortağı oluyor.

Nippon Paint — Woodcare Ahşap Koruma Sistemi

Ahsap yapilar
koruma altinda

Dünyanın lider ahşap koruma sistemleri üreticilerinden birisi olan
Nippon Paint, Türkiye’de Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün
Grubu ile iç ve dış cephelerde ahşaba yönelik uzman çözümler
sunuyor.
Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu, kültürel mirasımız
olan yalıların korunması için tasarlanan üstün teknolojiye sahip
Nippon Paint Yalı Boyası ürünü ve birçok emprenye, bakım yağı ve
vernikleri ile geniş bir ürün yelpazesi sunar.
YALI BOYASI

AHŞAP EMPRENYE

YALI BOYASI ASTAR

AHŞAP RENKLENDİRİCİ

GLOWOOD SİMLİ AHŞAP VERNİĞİ

JEL AHŞAP RENKLENDİRİCİ

AQUACARE SU BAZLI AHŞAP EMPRENYE

DIŞ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

AQUACARE SU BAZLI SON KAT VERNİK

BAHÇE MOBİLYASI BAKIM YAĞI

SU BAZLI İÇ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

YAT VERNİK
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Kültürel mirasımız
olan ahşap yapıların
değerini korur!
Nippon Paint, ahşap yapıların değerini
koruyacak özel bir sistem sunuyor.
Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün
Grubu ile ahşap yapıların iç ve dış cephe
dekorasyonlarının daha iyi görünmesi ve
daha iyi korunması için hayalinizdekinden
daha fazlasını bulabilirsiniz.
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Nippon Paint ile
sürdürülebilir bir
yaşam...
Yenilenebilir tek yapı malzemesi olan ahşap, aynı
zamanda karbondioksit salınımını engelleyerek
çevrenin korunmasına destek olur. Ahşap yapılar
enerji ve su kullanımının azaltılmasını, dolayısıyla
daha sürdürülebilir bir yaşam sürmeyi sağlar.

Nippon Paint olarak bugüne kadar Ar-Ge
yatırımlarımızla ve sunduğumuz çevre dostu
ürünlerimizle her zaman çevre ve insan sağlığına
duyarlı olduğumuz gibi Woodcare Ahşap
Koruma Sistemi Ürün Grubu çözümleri de çevre
dostu olma misyonumuzun bir parçasıdır.
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Uzun ömürlü
ahşap yüzeyler
Nippon Paint Woodcare Ahşap Koruma
Sistemi Ürün Grubu, ahşabın güzelliğini ve
dayanıklılığını iç ve dış cephelerde tüm zorlu
iklim koşullarına karşı mükemmel şekilde korur,
dokularının kaybolmasına izin vermez.

Yalı Boyası

Yalı Boyası Astarı

ÖZELLİKLERİ
Nippon Paint prestijli yapılar için üstün koruma
sağlayan ürünler geliştirmektedir. Nippon Paint Yalı
Boyası, üstün teknolojik özellikleri ile ahşap yapıları
güvenle korur.

ÖZELLİKLERİ
• Su bazlı, çevre dostu ve kokusuzdur.
• Çok yüksek aderansa sahiptir.
• Ahşap dışında ayrıca çinko, sert PVC ve 		
birçok kritik yüzeyde son kat uygulamasının
örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır.
• Kolay zımparalanır, çabuk kurur. Zaman ve 		
işçilikten tasarruf sağlar.

•
•
•
•
•

Su bazlı, çevre dostu ve kokusuzdur.
Mevsim şartlarına karşı maksimum dayanım sunar.
Üstün su buharı geçirgenliğine sahiptir.
Ahşabın nefes almasını sağlar ve ömrünü uzatır.
Yüksek elastikiyet ve aderansı ile kabarma ve
çatlamalara karşı dayanıklıdır.
• Optimum örtücülüğü sayesinde ahşabın doğal
görünümünü korur.
• İpeksi mat parlaklıktadır.
• 6.500’den fazla renk alternatifine sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış cephelerde ahşap, çinko, sert PVC ve
birçok kritik yüzeylerde son kat uygulamasının
örtücülüğünü ve dayanıklılığını artırır.
RENK SEÇENEKLERİ
Beyaz

UYGULAMA ALANLARI
Her türlü dış cephe ahşap yüzeylerde kullanılır.
Yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde
kullanılmamalıdır.

İNCELTME
Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su
ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce
karıştırılmalıdır.

RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
Nippon Paint Yelpaze Kartela
Nippon Paint RAL Kartelası
Nippon Paint NCS İç Cephe Renk Kartelası

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 8-10 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME
Gerekli ise maksimum %5 oranında temiz su
ile inceltilerek kullanılabilir. Kullanmadan önce
karıştırılmalıdır.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile ortalama 7-9 m² alana uygulama
yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin
durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama
şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği
olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
çalışması yapılmalıdır.
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GloWood
Aquacare Su Bazlı
Simli Ahşap Verniği Ahşap Emprenye

Aquacare Su Bazlı
Son Kat Vernik

Su Bazlı İç Cephe
Ahşap Verniği

ÖZELLİKLERİ
• Alüminyum pigmentler sayesinde ışıltılı görünüm
• Yansıtıcı pigmentler sayesinde mükemmel UV
koruması
• Yüksek nem geçirimsizlik
• Ahşaba yüksek nüfuz edebilme özelliği
• İnce film yapısı ve su bazlı olması sayesinde kolay
yenilenebilir/onarılabilir olması
• Non-blocking özelliğinde olması
• Damlamayan yapıda olması
• İpeksi Mat parlaklık

ÖZELLİKLERİ
• Su ile incelebilen akrilik dispersiyon bazlıdır.
• Modifiye poliüretan katkısı sayesinde, darbe ve dış
hava şartlarına ekstra dayanım gösterir.
• İpeksi mat parlaklıktadır. UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
• Su itme özelliğine sahiptir.
• Su buharı geçirgenliği sayesinde ahşabın nefes 		
almasını sağlar.
• Ahşabın doğal dokusunu bozmayan yapıya sahiptir.
• Oluşturduğu ince film tabakası sayesinde kolay 		
restore edilir.
• Damlama, sıçrama yapmayan yapısı ile kolay 		
uygulanır.
• VOC (Volatile Organic Compounds) AB direktiflerine
uygundur.

ÖZELLİKLERİ
• Akrilik emülsiyon esaslıdır. Su ile inceltilir.
Çevre dostudur.
• Yüksek nefes alma özelliğine sahip, şeffaf yapıda
iç cephe ahşap verniğidir.
• İpeksi mat parlaklıktadır.
• Yüksek su buharı geçirgenliği ile özel bir üründür.
Ahşaba nefes aldırır.
• Damlama ve akma yapmaz.
• Elastik yapıdadır.
• Ahşap zeminlerde de kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI
İç ve dış mekanlarda her türlü ahşap doğrama,
cephe kaplaması, ahşap pencere, ahşap kapı
gibi yüzeyler için uygundur. Toprak ve su gibi nemli
yüzeyler ile sürekli teması olan yatay ahşap zemin
ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanımı uygun
değildir.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint GloWood Renk Kartelası
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 7-10 m2 alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

ÖZELLİKLERİ
• Su ile incelebilen alkid yapıdadır.
• Yüzeyde film tabakası oluşturmaz.
• UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
• Ahşabın mukavemetini arttırır.
• Üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi
aderans yüzeyi oluşturur.
• Kısa kuruma süresine sahiptir. Derinlemesine
nüfuz edebilme yeteneğine sahiptir.
• Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.
UYGULAMA ALANLARI
Ahşap evlerin çatı kısımları, pencere, balkon, dış
kapı, ahşap çit direkleri, lambri ve benzeri yerlerde
kullanılabilir.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Nippon Paint Woodcare Ahşap Koruma Sistemi Ürün Grubu’na ait su bazlı
boya, emprenye ve vernikleri VOC uyumlu olup, AB 2004/42/EC sayılı, belirli
boya ve cilalar ile otomotiv boyalarında kullanılan organik çözücülerden
kaynaklanan uçucu organik bileşenlerin emisyonlarının sınırlandırılmasına
ilişkin direktife uygundur.

UYGULAMA ALANLARI
Tüm atmosfer olaylarına açık olan dış cephe ahşap
yüzeylerde, kapı pencere ve diğer ahşap doğramalarda,
pergoleler, ahşap evler, ahşap çit direkleri, lambri ve
benzeri yerlerde kullanılır. Yatay ahşap zemin ve yaya
trafiği olan yüzeylerde ve bünyesinde yüksek miktarda
doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine
uygulanmamalıdır.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
İNCELTME
Fırça, rulo uygulamaları için inceltilmeden kullanılır.
Pistole ile uygulamalarda temiz su ile %5-10
oranında inceltilebilir.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI
İç cephelerdeki ahşap tavanlarda, ahşap
paravanlarda, merdiven trabzanlarında, lambri
yüzeylerde, iç kapı ve pencere yüzeylerinde
kullanılabilir.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
İNCELTME
Havasız tabanca ve fırça ile inceltilmeden kullanılır.
Havalı tabanca ile maksimum %5 temiz su ile
inceltilir. Yüksek basınçlı tabanca ile % 10-25 temiz
su ile inceltilmelidir.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 10-12 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Nippon Paint — Woodcare Ahşap Koruma Sistemi

12

Ahşap
Emprenye

Ahşap
Renklendirici

Jel Ahşap
Renklendirici

Dış Cephe
Ahşap Verniği

ÖZELLİKLERİ
• Modifiye alkid reçine esaslıdır.
• Film oluşturmayan, UV ışınlarına dayanıklı 		
emprenye malzemesidir.
• Ahşabın mukavemetini arttırır.
• Üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi
aderans yüzeyi oluşturur.
• Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve 		
mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir.
• Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

ÖZELLİKLERİ
• Modifiye alkid reçine esaslıdır.
• İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için
özel olarak geliştirilmiştir.
• Yüksek penetrasyon gücüne sahiptir.
• Nem ayarlama ve mükemmel işlenebilme
yeteneğine sahiptir.
• Parke uygulamaları için ideal bir üründür.
• Kısa kuruma süresine sahiptir.

ÖZELLİKLERİ
• Solvent bazlı dış cephe ahşap renklendiricisidir.
• Jel yapısı ile uygulama rahatlığı sağlar,
uygulamada akma ve damlama yapmaz.
• Uygulamada zorluk yaşanan dikey ve tavan 		
yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.
• İnce film oluşturur, ahşaba nefes aldırır.
• Dış cepheler için geliştirilmiş güçlendiricidir.
• Dış hava koşullarına, UV ışınlara ve suya karşı
yüksek dayanım sağlar.
• Uygulama öncesi bir emprenyeye ihtiyaç 		
duymadan ahşabı renklendirir.

ÖZELLİKLERİ
• Alkid reçine esaslıdır.
• UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Solmaya ve sararmaya karşı dirençlidir.
• İpeksi mat parlaklıktadır.
• Yüksek su itici özelliktedir.
• Ağır iklim koşullarına karşı maksimum dayanım
sunar.
• İnce film oluşturan, nefes alabilen, elastik 		
yapıdadır.
• Kolay uygulanır. Uygulama esnasında damlama
ve sıçrama yapmaz.
• Tekrar üzeri boyanabilir.

UYGULAMA ALANLARI
Tüm atmosfer olaylarına açık olan veya yoğun
bir şekilde neme maruz kalacak ahşapların
emprenyesinde kullanılır. Ahşap evler, pencere,
balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri,
lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri
yerlerde güvenle kullanılır.
RENK SEÇENEKLERİ
Şeffaf
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. İki
kat uygulama önerilir. Kullanılan ahşabın cinsine,
yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve
uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat
değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü
numune çalışması yapılmalıdır.

Nippon Paint Woodcare sentetik esaslı ahşap
boya, emprenye, renklendirici, bakım yağı ve
vernikleri yapısında kurşun içermez.

UYGULAMA ALANLARI
İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için
geliştirilmiştir. Parke uygulamaları için ideal bir
üründür.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI
Dış cephe ahşap yüzeylerde, dış cephe
kaplamalarında ve pergolelerde kullanılır.
Ayrıca kapı, pencere gibi yüzeylerin emprenye
edilmesinde ve renklendirilmesinde kullanılabilir. İç
cephede kullanılması önerilmez.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 11-14 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
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UYGULAMA ALANLARI
Dış cephedeki ahşap yüzeylere, kapı pencere
ve diğer ahşap doğramalara, pergole ve bahçe
çitlerine uygulanır. Yatay ahşap zemin ve yaya
trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca
bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak,
iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.
RENK SEÇENEKLERİ
Nippon Paint Woodcare Renk Kartelası
İNCELTME
Fırça, rulo uygulamaları için inceltilmeden kullanılır.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
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Bahçe Mobilyası
Bakım Yağı
ÖZELLİKLERİ
• Özel yağların karışımı ile üretilmiştir.
• Wax’lı yapısı sayesinde ahşabın suya karşı 		
dayanıklı olmasını sağlayarak, ömrünü uzatır.
• Dış hava koşulları sonucu zamanla eksilen 		
yüzeysel doğal yağların yerine geçerek ahşabı
canlandırır.
• Kolay uygulanabilme özelliğine sahip olup 		
ahşaba penetrasyonu kolaydır.
• Yüzey üzerinde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın
doğal görünümünü bozmadan bakım sağlar.
UYGULAMA ALANLARI
Her türlü dış cephe ahşap yüzeyler, ahşap bahçe
mobilyaları, bahçe parkeleri, yüzme havuzu
kenarları, yer kaplamaları, deniz araçları (gemi,
tekne) güverteleri ve iskeleler gibi sert ahşaptan
(teak, iroko vb.) üretilen malzemelerde güvenle
kullanılabilir.
RENK SEÇENEKLERİ
Şeffaf
İNCELTME
Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 18-22 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Yat Vernik
ÖZELLİKLERİ
• Üretan alkid reçine esaslı, yüksek parlaklıkta bir
verniktir.
• Ahşabın doğal görünümünü korur.
• Atmosfer koşullarına karşı dayanım sağlar. 		
Sararma yapmaz.
• İçerdiği özel katkılar sebebiyle yüksek UV 		
dayanımlı verniktir.
• Tuzlu suya karşı dayanıklıdır.
• Mükemmel yayılma gücü ile zaman ve işçilikten
tasarruf sağlar.
UYGULAMA ALANLARI
Deniz araçlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların
dış kapı ve pencere sistemlerinde dekoratif ve
güçlendirici olarak kullanılabilir.
RENK SEÇENEKLERİ
Şeffaf
İNCELTME
Püskürtme tabancasıyla uygulamada %10-20, fırça
ve rulo ile uygulamada %5-10 sentetik tiner ile
inceltiniz.
SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta
1 Litre ile 14-20 m² alana uygulama yapılabilir.
Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna,
uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı
olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin
sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Nippon Paint — Woodcare Ahşap Koruma Sistemi
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AHŞAP ÜRÜN
ÖNERİLERİ

17

Ahşap
Renklendirici

Bu bölüm; uygulamanın yapılacağı yüzeyde en
iyi performansı almak için en doğru ürünü hızlı
ve basit şekilde seçmenize yardımcı olacaktır.

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Aquacare Su Bazlı Ahşap
Emprenye & Vernik

Su Bazlı İç Cephe
Ahşap Verniği
Dış Cephe
Ahşap Verniği

Yalı Boyası

Aquacare Su Bazlı Ahşap
Emprenye & Vernik

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Yalı Boyası

Yalı Boyası
Dış Cephe
Ahşap Verniği
Jel Ahşap
Renklendirici

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Aquacare Su Bazlı Ahşap
Emprenye & Vernik

Yalı Boyası

Aquacare Su Bazlı Ahşap
Emprenye & Vernik

Ahşap
Renklendirici

Bahçe Mobilyası
Bakım Yağı
GloWood
Yat Vernik

Jel Ahşap
Renklendirici

GloWood

Nippon Paint — Woodcare Ahşap Koruma Sistemi
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ÜRÜN UYGULAMA
SİSTEM ÖZETİ
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Yalı Boyası

Bu bölüm; ürünlerimizin uygulamanın yapılacağı
yüzeyde en iyi performansı vermesi için yeni
(ham) ya da bakım yapılacak yüzeylerdeki
uygulamalarda izlenecek işlem sırası konusunda
yardımcı olacaktır.

Yeni (ham) Ahşap Yüzey Uygulaması
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye veya Jel Ahşap Renklendirici
3 » 1 Kat Yalı Boyası Astarı
4 » 2 Kat Yalı Boyası
Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Yalı Boyası Astarı
3 » 2 Kat Yalı Boyası

Dış Cephe
Ahşap Verniği

Yalı Boyası
Panel Kapı Yüzeyler
Üzerine Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 2 - 3 Kat Yalı Boyası

Yeni (ham) Ahşap Yüzey
Uygulaması

1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
2 » 3 Kat Dış Cephe Ahşap Verniği

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Yalı Boyası

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Dış Cephe Ahşap Verniği

Bahçe Mobilyası
Bakım Yağı
Eski ve Yeni Yüzeyler
Üzerine Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Bahçe Mobilyası Bakım Yağı
Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 »1 Kat Bahçe Mobilyası Bakım Yağı

Yat Vernik
Yeni (ham) Ahşap Yüzey
Uygulaması

1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
2 » 2-3 Kat Yat Vernik
Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Yat Vernik

GloWood
Jel Ahşap
Renklendirici
Yeni (ham) Ahşap Yüzey
Uygulaması

1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1 Kat Ahşap Emprenye
3 » 2 Kat GloWood
Veya
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 2 Kat Jel Ahşap Renklendirici

Bakım Uygulama
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat GloWood
Veya
1 » Zımparalama ve Yüzey Temizliği
2 » 1-2 Kat Jel Ahşap Renklendirici
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