FRESCO
DEKORATİF ANTİK EFEKT BOYA

62230

Fresco, duvarlarda antik ve otantik etkiler yaratan akrilik esaslı bir boyadır. Handytex, Terravertine ve benzeri
dekoratif ürünlerle birlikte veya düz boyalı sade ve yalın duvarlara yüzeylerde farklı türde el aletleri kullanılarak
çok çeşitli görüntü derinlikleri ile zengin ve çekici dokular elde edilebilir. Uygulaması kolay olan bu ürün aynı
zamanda uygulayıcı için de özgün desen ve etkiler yaratmasına katkı sağlar.

ÖZELLİKLER

UYGULAMA

Fresco, özel akrilik polimerler, antik görünümü
veren pigmentler, dolgu maddeleri ve diğer katkı
malzemelerinden oluşmakta olup, genel olarak
aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Uygulaması kolaydır.
Yüzeyde zengin ve çekici etki yaratır.
Birçok malzeme üzerine uygulanabilir
Suya dayanıklıdır
Zararlı maddeler içermez

Fresco, bir veya birkaç kat şeklinde, normal veya
güderili dekoratif rulo ile uygulanabilir. En çok tercih
edilen, Handytex üzerine yapılan uygulamadır.
Astar boya tam kuruduktan sonra, üzerine %20
civarında sulandırılmış Fresco uygulanır ve kısa bir
süre sonra üzeri nemli bir bezle silinir. İsteğe bağlı üst
üste farklı renkler de uygulanabilir. Katlar arası
kuruma için 2-4 saat beklenmelidir. Eklerin
oluşmaması için uygulama işlemi iyi planlanarak
kesintisiz yapılmalıdır.

KULLANIM ALANI
Fresco, düz boyalı yüzeyler, Handytex, Terravertine
gibi tekstürlü yüzeyler ve benzeri ürünlerle
kaplanmış birçok duvar yüzeyinde, lüks konut
inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç
kısımlarında antik ve otantik etkileri yaratmak
amacı ile kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Uygulanacak yüzey yeni boyanmış ise yüzeyin en
az bir gün tam kuruması sağlandıktan sonra
uygulanmalıdır. Önceden boyanmış yüzeylerde
ise yüzeyin her türlü toz, yağ, kir, tutkal, yabancı
maddeler v.b. tabakalardan temizlenmesi gerekir.
Astar boya olarak Terraco Soften Saten Boya
kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama aletlerini su ile temizleyiniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK
Cilt ile uzun süreli temastan kaçınınız. Göz ile
temasında bol su ile yıkayınız ve doktora
başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde
saklayınız. Detaylı bilgi için ürün güvenlik formuna
başvurunuz.

AMBALAJ VE DEPOLAMA
Fresco, 1, 2,5 ve 5 kg plastik kova ambalajlarında
kullanıma sunulmaktadır.
Malzeme, doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı
sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda
depolanmalıdır. Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle
saklanabilir.
Daha erken
kullanınız.

üretim

tarihli

malzemeyi

öncelikli

TERRACO, yapıların detay çözümlerine ve sonlama işlemlerine yönelik olarak tasarlanmış geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır. Lütfen daha geniş bilgi, ürün örneği, uygulama tekniği ve servis ihtiyaçlarınız için
TERRACO Teknik Servisine veya bölgenizdeki TERRACO temsilci veya bayisine başvurunuz.
Bu teknik bilgi formunda verilen bilgiler, laboratuar koşullarında olduğu kadar saha çalışmalarında da
ulaşılan bilgiler sonucunda elde edilmiştir. Sunulan bilgiler TERRACO ürünlerinin özellikleri ve uygulama
yöntemlerini içermektedir. Uygulama ve kullanım amacınıza göre en uygun ürün için TERRACO'nun
önerilerinin alınması önemle tavsiye edilir.
Daha fazla bilgi için: www.terraco.com.tr
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TEKNİK VERİLER
Ürün Sedefli son kat dekoratif boya
Bağlayıcılar Vinil akrilik polimerler
Renk Fresco renk kartelâsı
İnceltme Gerektiğinde su ile
Yoğunluk 1,25
Tüketim 50-200 gr/m2
Uygulama Dekoratif rulolar ve fırçalar
Kuruma süresi Dokunma kuruması 1-2 saat, tam kuruma 24 saat
Ambalaj 1, 2,5 ve 5 kg plastik kovalar
Depolama 12 ay orijinal açılmamış ambalajlarda

TERRACO YAPİ MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı, No: 21, 26110 - Eskişehir
Tel: +90 222 236 0423, Faks: +90 222 236 0425
E-mail: terraco@terraco.com.tr
Web: www.terraco.com.tr
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