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                  AMBALAJ VE DEPOLAMA            
        
 
 
 
 
 

Deco-Stella boya kıvamında olup uygulayıcının yaratıcılığına bağlı olarak farklı özellikte ve farklı görünüme 
sahip dekoratif malzemeler ile birlikte mimaride özgün desen ve derinliklerin elde edilmesini sağlar.  
 Genel özellikleri; 

 Esnektir 
 Uygulaması kolaydır 
 Renk tonuna bağlı olarak farklı açıdan bakıldığında farklı renk yansımaları görülür. 
 UV dayanımı yüksektir 
 Su emme özelliği düşüktür 

Binaların iç yüzeylerinde, beton, sıva, alçı, alçıpan, söve 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.  

Deco-Stella uygulanmadan önce Decopaste ART, Novashine B, Dekomin, Deco-Travert, Novaline, söve gibi 
desenli malzemeler yüzeye uygulanır ve istenilen dekoratif alt yüzey elde edildikten sonra fırça, rulo ya da 
sprey ile tek ya da iki kat olacak şekilde rulo ile uygulanır. Ayrıca deniz süngeri, desen rulosu ve benzeri diğer 
dekoratif el aletleri ile de kullanımı uygundur. 

Deco-Stella, 15, 5 ve 2,5 kg plastik kova ambalajlarda satışa sunulmaktadır. Doğrudan güneş ışınlarından, aşırı 
sıcak ve soğuk ortamlardan uzak tutunuz. Temiz ve kuru ortamda depolayınız.  Açılmamış ambalajlar 12 ay 
süreyle saklanabilir.  

Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, kadife dokulu, sedefli, iç ve dış cepheye uyumlu dekoratif son kat boyadır.  
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                  SAĞLIK VE GÜVENLİK      
                  
 
                TEKNİK BİLGİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                DESEN      
                                                                                   

                                                         

                                                      Deco-Stella                                                                                 Deco-Stella  
                                                 Güderi Uygulaması                                                                Desen rulosu uygulaması 

Tüketim: Uygulanan desene ve yüzeye bağlı olarak 0,05-0,2 kg/m2 

Viskozite  100-120 KU TAL-058   

Yoğunluk 1,01 ±0,03 g/cm3 TAL- 001                

PH 8-9 TAL- 004                

% VOC 10 g/l EPA TEST METHOD 24 

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
 


