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Decopaste Art, akrilik esaslı, su bazlı dekoratif dış cephe macunu olup, özel dekoratif etki yaratan boya ve 
malzemeleri ile birlikte kullanılarak mükemmel dekoratif yüzeyler elde edilmesini sağlar. Genel olarak;    

• Uygulaması kolaydır 
• Çatlama dökülme yapmaz 
• Esnektir 
• Nefes alır 

Binaların iç yüzeylerinde, beton, sıva, alçı, alçıpan, v.b. yüzeylerine kullanılabilir. Otel, ofis, restoran, cafe vb. 
mekanlarda kullanılabilinecek desen malzemesidir. 

Yeni yüzeyler: Yüzey, toz, kir ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Düzgün yüzeylerin elde 
edilebilmesi için Decopaste ürün gurubu macun kullanılmalıdır. Yüzeylerde olabilecek tamiratlar, Dekonar ve 
Decopaste ile yapılmalıdır.   

Eski yüzeyler: Yüzey, toz, kir, yağ ve yabancı maddelerden ve oynak, kabarmış tabakalardan arındırılmış 
olmalıdır. Bozuk yüzeylerin onarımı Dekonar veya Decopaste ürün grupları ile tamir edilmelidir.  

Decopaste Art kullanıma hazır bir desen macunudur. İstenilen desene bağlı olarak gerekirse %5-10 oranında 
sulandırılarak kullanılabilir. Desen önceden farklı bir yüzeyde çalışılmalıdır. Desen vermek için desen ruloları, 
desen malası veya uygulayıcının yaratıcılığına bağlı olarak herhangi bir alet, poşet, bez parçası, insan eli vb. 
kullanılabilir. Decopaste Art uygulamasını takiben yüzeyin tamamen kuruması için 24 saat beklenir. Yüzey 
kurumasını takiben verilecek desene bağlı olarak Decoshine, Decoshine Plus, Deco-Antique, Deco Stella, 
Deco Stella Plus ve diğer gren içermeyen, düz görünümlü iç ve dış cephe boyaları kullanılabilir.  

Decopaste Art, 25, 10 ve 5 kg plastik kovalarda satışa sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınları almayan, aşırı 
sıcak ve soğuk olmayan, temiz ve kuru ortamda depolayınız.  Açılmamış ambalajlar 12 ay süreyle saklanabilir.  

Daha erken tarihli malzemeyi öncelikli kullanınız. 

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı dekoratif desen macunudur. Desen malası, rulo, desen ruloları, fırça,  vb. el 
aletleri ile uygulayıcının yaratıcılığına bağlı olarak mükemmel dekoratif desenlerin oluşturulabildiği desen 
macunudur.  
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