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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.

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.

LEONA

MOSS

ALIZA

A+ TAVAN BOYASI

İÇ CEPHE MACUN ASTARI

İÇ CEPHE GEÇİŞ ASTARI

İÇ CEPHE ŞEFFAF ASTAR

PLASTIK İÇ CEPHE ŞEFFAF ASTAR

İÇ CEPHE MACUNU

Tam hayalinizdeki 
renkler, tam aradiginiz 
dokular
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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.

Odadan odaya, 
yüzeyden yüzeye 
kusursuz sonuçlar
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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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Soft Mat Tam Silinebilir 
HYG-Formula İç Cephe Boyası

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. 
 
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

İpeksi Mat Tam Silinebilir 
HYG-Formula İç Cephe 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. 
 
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

Duvarda ve Tavanda Kullanıma Uygun
Plastik İç Cephe Boyası

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 
%25 inceltilerek en az iki kat halinde
uygulanması tavsiye edilir.
 
SARFİYAT
Tek katta 15-17 m²/L

+ Performans İç Cephe Tavan Boyası

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.
 
SARFİYAT
Tek katta 7-10 m²/L

MossLeona Aliza A+ Tavan Boyası
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Nippon Paint 
İç Cephe Macun ve 
Astarları ile boya 
öncesi her şey 
hazır!

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. 
 
SARFİYAT 
Tek katta 10-15m²/L

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 500-1.500gr/m²

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.
 
SARFİYAT 
Tek katta 8-12.5m²/L

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. 
 
SARFİYAT 
Tek katta 7-11m²/L

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 8-12m²/L

İç Cephe 
Macun Astarı

İç Cephe Macunuİç Cephe 
Şeffaf Astar

İç Cephe 
Geçiş Astarı

Plastik İç Cephe 
Şeffaf Astar
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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

nipponboyaturkiye

NipponBoya
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