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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.

Enfes bir nefes için...

MINOA PREMIUM MATT 

MINOA PREMIUM SILK MATT

MINOA PREMIUM PRIMER

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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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. 

İnsanlar zamanlarının 
yaklaşık %90’ını kapalı 
alanlarda geçiriyor.
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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.
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Özellikle hastane, okul, kreş gibi yapılar 
başta olmak üzere sağlığını önemseyen 
herkesin vakit geçirdiği tüm iç 
mekanlarda tavsiye edilmektedir.

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.

Minoa 
Premium 
Sağlıklı Ürün 
Grubu
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VOC içermeyen MINOA 
Premium Sağlıklı Ürün 

Grubu boyaları kullanmak, 
LEED ve BREAM 

sertifikasyon sürecinde 
iç mekan hava kalitesi 
bölümünde +3 puan 

kazandırmaktadır.

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.

MINOA Premium 
Sağlıklı Ürün Grubu, 

UL Laboratuvarı 
tarafından GreenGuard 

Gold belgesi almaya 
hak kazanmıştır.

Size ve sevdiklerinize 
daha yaşanabilir ortamlar 
sunar...

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. 

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

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. 

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
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.
 

Minoa Premium 
Matt / Silk Matt

Minoa Premium 
Primer
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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

info@nipponboya.com
www.nipponboya.com
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