
FONKSİYONEL
ÜRÜN GRUBU



FONKSİYONEL
ÜRÜN GRUBU



Nippon Paint — Fonksiyonel Ürün Grubu 32

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

Duvarlariniza 
fonksiyon katin...

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.
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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.

UYGULANACAK YÜZEYLER

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

Ürün uygulama 
videosuna ulaşmak için 
QR kodu okutun.

UYGULAMA

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.

Chalky
Hayal et, tasarla, 
uygula...

CHALKY
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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.

UYGULANACAK YÜZEYLER

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.

UYGULAMA

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.

Magnetica
Pozitif enerjiyi
üzerine çek...

MAGNETICA

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.
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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.

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.

UYGULANACAK YÜZEYLER

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.

UYGULAMA

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.

Sketchy
Kalemini
konuştur!

SKETCHY

STİL İPUCU

Magnetica üzerine Sketcy 
uygulaması ile yüzeylere 

hem yazı yazabilir, hem de 
sevdiğiniz magnetleri 

yapıştırabilirsiniz.

Ürün uygulama 
videosuna ulaşmak için 
QR kodu okutun.
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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.

Projectura
Dilediğini duvara yansıt!

PROJECTURA

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.

STANDART
BEYAZ RENKLİ 
YÜZEY

PROJECTURA
PROJEKSİYON 
BOYASI

UYGULANACAK YÜZEYLER

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.

UYGULAMA

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.

Ürün uygulama 
videosuna ulaşmak için 
QR kodu okutun.
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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. 

Code Black
Siyahın şifresi çözüldü

12CODE BLACK

UYGULANACAK YÜZEYLER

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

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.

Ürün uygulama 
videosuna ulaşmak için 
QR kodu okutun.
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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.

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.

Lighty Green &
Lighty Blue

Sps Antigraffiti

Karanlıkta parlayan boya

Duvarlarınızın görünmez bekçisi

SPS ANTIGRAFFITILIGHTY

Ürün uygulama 
videosuna ulaşmak için 
QR kodu okutun.

Ürün uygulama 
videosuna ulaşmak için 
QR kodu okutun.

UYGULANACAK YÜZEYLER

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

UYGULANACAK YÜZEYLER

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. 

UYGULAMA

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.

UYGULAMA

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.  
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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.

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

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

RENK SEÇENEKLERİ 
Siyah

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

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.

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

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

RENK SEÇENEKLERİ 
Siyah

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır, kesinlikle inceltilmez. 

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.

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

UYGULAMA ALANLARI
Ofisler
Toplantı Odaları
Çocuk Odaları
Kreşler

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. 

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

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. 

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. 

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. 

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

UYGULAMA ALANLARI
Çocuk Odaları
Restoran ve Kafeler
Karanlıkta ön plana çıkarılmak istenen duvar 
yüzeyleri

RENK SEÇENEKLERİ 
Mavi
Yeşil

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. 

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. 

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

RENK SEÇENEKLERİ 
Şeffaf

İNCELTME 
Kullanıma hazırdır. 

SARFİYAT 
Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 
L ile tek katta ortalama 3-6 m²’dir. Kesin sarfiyat için 
kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır. 

Code BlackProjectura Lighty SPS Antigraffiti
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