


İÇİNDEKİLER

Su Esaslı İç Cephe
Son Kat Boyalar

Ahşap Koruyucular ve
Vernikler / Pinosan

Dr. DYO Ürünleri

Astarlar

Macunlar

Yol Çizgi Boyası ve Tineri

Tiner

Boya Yardımcı Malzemeleri

Dyo Renk Pınarı

Dyojen
Nanoipekmat
Teknoplast
Dinamik
Dinamik Mat
Dyoplast Silikonlu
Dyoplast
Beşyıldız
Tavan Boyası
Su Esaslı Dekoratif Boyalar
Senkron Sedef Efektli
Senkron Yansıma Etkili

Su Esaslı Dış Cephe Son Kat
Boya ve Kaplamalar

Su ve Sentetik Esaslı
Metal ve Ahşap Boyalar

Ahşap Koruyucular ve
Vernikler / Massiveline

Nanotex
Akromax
Dyolasteks
Teknotex
Dinamik Dış
Dyosil
Dyotex
Teknotex (Grenli)
Dinamik (Grenli)
Texture (Grenli)
Katkı Malzemesi

Hidroten
Hidrolux
Pasboyar
Dyolux
Dyosen
Dyomat
Dyoten Classic

Massiveline Su Bazlı Parke Verniği
Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniği
Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği
Massiveline Su Bazlı Deck Verniği
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası (İnci Parıltısı)
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu
Massiveline Tik Yağı
Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği
Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği
Massiveline Yat Vernik

Pinosan Vernikli Ahşap Koruyucu
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu
Pinosan Parke Verniği Mat / Parlak
Pinosan Yat Vernik
Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği

Dyotek
Dyostop
Dyonem

Teknolong
Dyofleks Elyaflı

Dyofleks

Dyobinder
Geçiş Astarı
Albin Astarı

Nanotex Dolgulu Astar
Teknotex Dolgulu Astar

Brüt Beton Astarı
Kivastar

Astar Boya
Antipas

Özel Antipas

Süper Macun
Akrofiller

Dyorit
Akrosüper

Dyotrafik Yol Çizgi Boyası
Dyotrafik Tiner

Dyoten 2000 Tiner
Saf Terebentin
Sentetik Tiner

Fırçalar
Rulolar
Örtüler
Sırıklar

Maskeleme Bantları
Ispatulalar

Malalar

Dyo Renk Pınarı Sistemi
Dyo Renksayar Proje Renklendirme Sistemi

Çevrenize bir bakın...

Hayatı güzelleştiren, ona anlam katan
ne kadar çok renk var değil mi?

Şimdi doğanın kendi renklerini
ayırın bir kenera ve tekrar bakın.

Etrafınızdaki çoğu yerde,
duvarlarda, binalarda;

metallerde, ahşaplarda;
denizde, karada; okuduğunuz

gazetenin sayfalarında ve
hatta yol çizgilerinde bile
DYO’yu göreceksiniz.

Çünkü DYO,
yüksek teknolojiyle geliştirdiği

ürünleriyle, renkleriyle ve
farklı ihtiyaçlara uygun

özel çözümleriyle kimi zaman
hayatınıza renk katarken

kimi zaman da
hayatınızı kolaylaştırıyor.

Siz sadece ne istediğinize
karar verin.

DYO’da size uygun bir çözüm
mutlaka vardır.
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İÇ CEPHE
ÜRÜNLERİ
Dyojen 
Nanoipekmat 
Teknoplast 
Dinamik 
Dinamik Mat 
Dyoplast Silikonlu 
Dyoplast 
Beşyıldız 
Dyo Tavan
Senkron Sedef Etkili 
Senkron Yansıma Etkili 
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DYOJEN®

Soft Mat
İç Cephe Duvar Boyası
205

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından
24 saat sonra ilk 
kat, katlar arası 6 

saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

1 2

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon

*2,5 L

*15 L

17,5-22,5 m2

105-135 m2

SU BAZLISİLİNEBİLİR LEKE İTİCİ

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Dyojen Soft Mat, akrilik/PU emülsiyon esaslı, dekoratif iç cephe son kat boyadır.
ÜRÜN TİPİ:
2
ÖZELLİKLERİ:
İki farklı reçinenin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri sayesinde daha güçlü yapıda, 
özel matlıkta, Hybrid teknolojisi ile üretilen,  iç cephe boyasıdır. Yapısındaki 
reçinelerin özelliklerinden dolayı, çay, kahve, renkli içecekler ve mürekkep 
lekelerinin boya filmi üzerine penetrasyonunu engeller, oluşan parmak izi, her türlü 
is lekeleri, toz ve diğer yüzey lekelerin konvansiyonel boyalardan farklı olarak güç 
sarfetmeden, kolayca temizlenmesine olanak verir. Fırça ve rulo izi bırakmaz. Çok 
yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı alanlarda oluşturduğu boya filminin 
sertliğinden dolayı yüksek aşınma direnci sağlar. Kokusuz özelliği ile insan ve çevre 
dostudur. 
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği 
sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç 
mekanlarda kullanıma uygundur. Temas süresi 24 saatten sonra başlar.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzgünleştirilmelidir. Macun uygulanmış yüzeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder 
uygulanır.“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları 
kullanılmamalıdır.” 
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyo Albin Astar uygulanır. Renk 
değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dyojen uygulaması öncesinde Dyo Geçiş 
Astarı tek kat halinde uygulanır.  
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır. 
Boyama:
• Astar uygulamasından 24 saat sonra, su ile hacmen % 10-15 oranında inceltilerek 
fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arası en az 6 saat beklenmesi 
önerilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 11-14 m² alan boyanır.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü 
hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), pigment ve dolgu 
malzemeleri (%37,5), çözücü ve kosolvent(%10,5), su(%9,7), katkı malzemeleri 
(%2,2)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus, Escherichia 
Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli 
Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon: 
Akut toksisite oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (uzem)’nin 114 nolu 
telefonunu arayınız. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terk etmeden önce malzemeye maruz kalmış 
uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol 
açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 10.03.2015 – 2015/23

Renk: Dyojen renk kartelası renkleri



NANOİPEKMAT®

Nanoteknolojik İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası
N04

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından
24 saat sonra ilk 
kat, katlar arası 6 

saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

3 4

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

17,5-22,5 m2

Bidon *15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m2

SU BAZLISİLİNEBİLİR

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, silinebilir, ipek mat, dekoratif iç cephe son kat 
boyadır.
ÜRÜN TİPİ:
2
ÖZELLİKLERİ:
Fotokatalitik özelliği sayesinde ışıkla kendini temizler, bu sayede, nikotin izi, 
kalorifer isi gibi kirlerin boya yüzeylerinde oluşmasını geciktirir. Yüzeyde oluşan yağ, 
ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. 
İçerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı sayesinde uygulandığı 
yüzeylerin daha iyi nefes almasına izin veren Nanoipekmat kokusuz, insan ve çevre 
dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, mükemmel örtücülüğe sahiptir. 
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği 
sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç 
mekanlarda kullanıma uygundur. Temas süresi 24 saatten sonra başlar.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzgünleştirilmelidir. Macun uygulanmış yüzeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder 
uygulanır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları 
kullanılmamalıdır.” 
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyo Albin Astar uygulanır. Renk 
değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Nanoipekmat uygulaması öncesinde Dyo 
Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.  
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır. 
Boyama:
• Astar uygulamasından 24 saat sonra, su ile hacmen % 10-15 oranında inceltilerek 
fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek 
yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat 
beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 10-13 m² alan boyanır.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü 
hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS No:13463-41-7)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%42), pigment ve dolgu 
malzemeleri(%37), çözücü ve kosolvent(%3,5), su(%15,9), katkı malzemeleri(%1,5)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus, Escherichia 
Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli 
Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon: 
Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi(uzem)’nin 114 nolu 
telefonunu arayınız. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terk etmeden önce malzemeye maruz kalmış 
uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol 
açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 06.07.2015 - 2015/84

Renk: Renk Yağmuru kartelası ve Renk Pınarı sistemi renkleri

IŞIKLA KENDİNİ
TEMİZLEYEBİLEN



TEKNOPLAST®

PTFE Katkılı İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası
220

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından
24 saat sonra ilk 
kat, katlar arası 6 

saat

Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

5 6

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

17,5-22,5 m2

Bidon *15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m2

SU BAZLISİLİNEBİLİR

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, ipek mat, silinebilir, dekoratif iç cephe son 
kat boyadır.
ÜRÜN TİPİ:
2
ÖZELLİKLERİ:
PTFE katkısı sayesinde yüksek yağ itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan yağ, 
ketçap, kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. 
Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Teknoplast kokusuz, insan ve 
çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, mükemmel örtücülüğe sahiptir. 
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır. Antibakteriyel özelliği 
sayesinde hastane odası, otel, restoran, mutfak, mağaza, kreş, okul, ofis vb. iç 
mekanlarda kullanıma uygundur. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey hazırlama:
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar 
uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde 
Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. 
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
Boyama:
• Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında inceltilerek, 
fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek 
yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat 
beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 10-13 m² alan boyanır.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde ürün antibakteriyellik özelliği 2 yıldır. Ambalajı açılmış ürünü 
hemen kullanınız.
 
Formülasyon şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : Çinko piritiyon %0,10 (CAS No:13463-41-7)

Yardımcı maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon (%42), pigment ve dolgu 
malzemeleri (%33), çözücü ve kosolvent (%7), su (%16,59), katkı malzemeleri 
(%1,31)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Staphylococcus Aureus, Escherichia 
Coli, MRSA(Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus), VRE(Vankomisin Dirençli 
Enterokok), Aspergillus Niger, Penicillium Purpurogenum

Zehirlenme belirtileri : Kusma, baş ağrısı

Çinko piritiyon: 
Oral LD50 :269 mg/kg(sıçan) 

İlk yardım önlemleri
Yutma: Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. 
Deriyle temas: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın.
Gözlerle temas: Hemen 15 dk. yıkayıp tıbbi müdahale sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi (uzem)’nin 114 nolu 
telefonunu arayınız. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
İyi bir havalandırma sağlayın.
Yeme, içme, sigara içme ve işyerini terk etmeden önce malzemeye maruz kalmış 
uzuvlarınızı su ve yumuşak bir sabunla yıkayın.
Kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde orta ısıda depolayın.
Arılar için zehirlidir. 
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş ambalaj imha şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH208 karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 
2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol 
açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sağlık bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası: 16.04.2014 - 2014/38

Renk: Renk Yağmuru kartelası ve Renk Pınarı sistemi renkleri



DİNAMİK®İPEK MAT
Silikonlu Silinebilir İpek Mat
İç Cephe Duvar Boyası
260

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından
24 saat sonra ilk 
kat, katlar arası 6 

saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

7 8

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

17,5-22,5 m2

Bidon *15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m2

SU BAZLISİLİNEBİLİR

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, ipek mat silinebilir, dekoratif, iç cephe son 
kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan ketçap, 
kurşunkalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. 
Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Dinamik kokusuz, insan ve çevre 
dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek örtücülüğe sahiptir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya benzeri hazır ve toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “ Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”  
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar 
uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dinamik İpek Mat boya 
uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.  
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe  zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
Boyama:
• Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında inceltilerek, 
fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek 
yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat 
beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 10-13 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

DİNAMİK® MAT
Silikonlu Silinebilir Mat
İç Cephe Duvar Boyası
360

%15-20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından
24 saat sonra ilk 
kat, katlar arası 6 

saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

17,5-22,5 m2

Bidon *15 L 105-135 m2

52,5-67,5 m2

SU BAZLISİLİNEBİLİR

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, mat, silinebilir, dekoratif iç cephe son kat 
boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Silikon katkısı sayesinde yüksek su itici özelliğe sahip olup yüzeyde oluşan ketçap, 
kurşun kalem, suluboya vb. lekelerin kolaylıkla temizlenmesine imkan verir. 
Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren Dinamik Silikonlu Mat İç Cephe 
Boyası; kokusuz, insan ve çevre dostudur. Kolay uygulanır, kolay silinir, yüksek 
örtücülüğe sahiptir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit İnce Plastik Macun veya benzeri hazır ve toz 
macunlar ile düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. 
“ Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”  
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra, tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar 
uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde Dinamik Mat boya 
uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.  
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe  zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
Boyama: 
• Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen %15-20  oranında inceltilerek, 
fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.Katlar arası en az 6 saat beklenmesi 
önerilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m², 1 kg ile 9-12 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



DYOPLAST® SİLİKONLU
Mat İç Cephe
Duvar Boyası
363

%30
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası
bekleme
2-3 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

9 10

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

16-21 m2

Bidon *15 L 98-128 m2

49-64 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. İçerdiği silikon sayesinde, 
uygulandığı yüzeylerde, yüksek nefes alma kabiliyeti ve silinebilirlik özellikleri 
sağlar. Mat dokudaki görünümü ile yüzey hatalarını göstermez. Yüksek örtücülüğe 
sahip Dyoplast Silikonlu kokusuz, insan ve çevre dostudur.  
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen 
yüzeylerde Dyoplast Silikonlu uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat 
halinde uygulanabilir. “ Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları 
kullanılmamalıdır.” Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit  Macun ile 
düzeltilir. 
Boyama:
%30 su ile hacimce inceltilerek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar 
arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-17 m², 1 kg ile 9-12 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

DYOPLAST®

Plastik
Duvar Boyası
303

%30
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası
bekleme
2-3 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Galon

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

15-20 m2

Ambalaj
Birlik

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
*0,75 L 4,5-6 m2

Bidon *15 L 90-120 m2

45-60 m2

SU BAZLI

TANIM:
PVA emülsiyon esaslı, mat, dekoratif iç cephe son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Her türlü yüzeye mükemmel bir yapışma gösterir. Mat ürün sınıfında olmasına 
rağmen silinebilirliği yüksektir, matlık özelliğinden dolayı yüzey hatalarını 
göstermez, örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeylerin nefes almasına izin veren 
Dyoplast kokusuz, insan ve çevre dostudur.  
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında  her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. Renk değişimi yapılmak istenilen 
yüzeylerde Dyoplast uygulaması öncesinde Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde 
uygulanabilir. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları 
kullanılmamalıdır.” Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit  Macun ile düzeltilir. 
Boyama:
%30 su ile hacimce inceltilerek, iki kat halinde rulo veya fırça ile uygulanır. Katlar 
arasında en az 2-3 saat beklenmelidir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m², 1 kg ile 8-11 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



BEŞYILDIZ ®

Plastik
Duvar Boyası
277

%25
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası
bekleme
1-2 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

11 12

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk

*2,5 L

*7,5 L

15-17,5 m2

Bidon *12,5 L 75-87,5 m2

Bidon *15 L 90-105 m2

45-52,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslı, ekonomik, mat dekoratif iç cephe plastik boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Her türlü duvar yüzeye iyi yapışır, erken kurur, çatlama dökülme yapmaz.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında  her türlü duvar yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Her iki kat için  hacmen %25 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile uygulanır. 
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlendikten sonra Dyobinder ile doyurulur. “Astarlama işleminde kesinlikle 
izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” Gerekirse düzgün olmayan yüzeyler Dyorit 
Macun ile düzeltilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-14 m², 1 kg ile 7,5-8,5 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

DYO TAVAN®

184

%30
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası
bekleme
1-2 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Onluk

Bidon

*10 Kg

*17,5 Kg

30-50 m2

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
*3,5 Kg 10,5-17,5 m2

Bidon *20 Kg 60-100 m2

52,5-87,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma 
özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun 
dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Dyo Tavan Boyası uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan 
arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse 
su ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %30 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat 
olarak uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat 
beklenmelidir.
BOYANABİLEN ALAN:
2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5m² alan boyanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



SENKRON ®

Sedef Etkili Dekoratif
İç Cephe Duvar Boyası

SENKRON ®

Yansıma Etkili Dekoratif
İç Cephe Duvar Boyası

37E

Kullanıma
hazır

Karıştırınız Desen
Ekipmanları

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar uygulamasından 
24 saat sonra ilk kat

Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

13 14

Ambalaj
Galon

Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
*2,5 L 37,5-62,5 m2

Bidon *15 L 225-375 m2

SU BAZLI

TANIM:
Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, sedef efektli dekoratif iç cephe boyasıdır.  
ÖZELLİKLERİ:
Özel sedef pigmentlerden oluşan sedef görünümü ile dekoratif, dayanıklı ve 
silinebilirdir. Kolay uygulanır ve mükemmel metraj yapar. 
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.  
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. 
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
• Eski boyalı yüzelerde, yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar 
uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde 
Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir.  
Boyama:
• Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluşturmak üzere tek 
kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygulanacak fon boyasının mat 
özellikte olması, Senkron Sedef Etkili’nin tutunmasını kuvvetlendirir ve 
uygulamasını kolaylaştırır. 
• Senkron Sedef Etkili, fon boyası uygulamasından en az 24 saat sonra 
uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen 
verici malzemeler ile (rulo, deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen 
desene ulaşılır.  
• Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Gerek duyulursa %5 oranında su ile inceltilebilir.
• Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz önüne 
alınmalı ve üzerine uygulanacak Senkron Sedef Etkili ile uyumlu olmasına dikkat 
edilmelidir.
BOYANABİLEN ALAN: 
• Senkron Sedef Etkili ile arzu edilen desene göre  1 L ve/veya 1 kg ile 15-25 m² alan 
boyanır. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

37R

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 37,5-62,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, reflekte efektli dekoratif iç cephe boyasıdır. 
ÖZELLİKLERİ:
Özel sedef reflekte pigmentlerden oluşan, ışığa, bakış açısına ve zemin rengine 
göre renk ve parlaklığı değişen dekoratif, dayanıklı ve silinebilirdir. Kolay uygulanır 
ve mükemmel metraj yapar. 
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeyde kullanılabilir.  
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. 
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
• Eski boyalı yüzelerde, yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar 
uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde 
Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. 
Boyama:
• Astarlama işleminden sonra, yüzeye arzu edilen renkte fon oluşturmak üzere tek 
kat halinde mat plastik boya uygulanmalıdır. Uygulanacak fon boyasının mat 
özellikte olması, Senkron Yansıma Etkili Boya’nın tutunmasını kuvvetlendirir ve 
uygulamasını kolaylaştırır. 
• Senkron Yansıma Etkili, fon boyası uygulamasından en az 24 saat sonra 
uygulanmalıdır. Fon boyası üzerine çok ince kat halinde sürülür ve çeşitli desen 
verici malzemeler ile (rulo, deniz süngeri, naylon, gazete parçası vb.) istenilen 
desene ulaşılır.  
• Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Gerek duyulursa %5 oranında su ile inceltilebilir.
• Seçilen fon boyası renginin yüzeyde hakim renk olarak kalacağı göz önüne 
alınmalı ve üzerine uygulanacak Senkron Yansıma Etkili ile uyumlu olmasına dikkat 
edilmelidir.
BOYANABİLEN ALAN: 
• Senkron Yansıma Etkili ile arzu edilen desene göre  1 L ve/veya 1 kg ile 15-25 m² 
alan boyanır. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
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NANOTEX®

Nanoteknolojik Işıkla Kendini
Temizleyen Dış Cephe Boyası
N02

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon *15 L 67,5-79 m2

SU BAZLI

TANIM:
Nanoteknoloji ile üretilmiş, su bazlı, dekoratif dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Fotokatalitik özelliği ile, içerdiği nano parçacıklar ve reçinenin gözenekli yapısı 
sayesinde zamanla yağmur suyu ve hava ile taşınarak yüzeyde tutunan organik 
kirleticiler güneş ışığı etkisiyle parçalanarak zararsız bileşikleri olan CO2, su, nitrat 
ve sülfat tuzlarına dönüşür. Yüzeyde oluşan tuzlar rüzgar veya yağmur suyu ile 
temizlenir.
Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece 
dayanıklıdır. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı 
çıkmasını sağlar. Yüksek örtücülüğe sahiptir. Zararlı uçucu organik maddeler 
içermeyen özelliğinden dolayı sağlığa zararsız, Neme ve suya dayanıklı, alkali ve 
kimyasal direnci yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey hazırlığı: 
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Nanotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.
Boyama:
• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. 
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
BOYANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Nanotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 9-10,5 
m², 1 kg ile 6-7 m² alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak,  1 L ile 7,5-9 m², 1 kg ile 
5-6 m² alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

AKROMAX®

Saf Akrilik İpek Mat
Dış Cephe Boyası
319

%5-10
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Bidon *2,5 L

Galon *15 L 60-100 m2

10-16 m2

SU BAZLI

TANIM:
%100 saf akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat görünümlü dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
İçerdiği özel saf akrilik bağlayıcı ile düşük kirlenme eğilimine, renk solmalarına 
karşı mükemmel dayanıma ve yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Zorlu iklim 
koşullarına dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. 
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.“
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.
Boyama:
• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %5-10 oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. 
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır
BOYANABİLEN ALAN: 
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8-13 
m², 1 kg ile 6-10 m² alan boyanabilir. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 8-11 m², 1 kg ile 
6-8 m² alan boyanır.  

Karışım:2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

IŞIKLA KENDİNİ
TEMİZLEYEBİLEN

SU İTİCİ
TS 7847’ye

UYGUNDUR.
TS 7847’ye

UYGUNDUR.



DYOLASTEKS®

Esnek Dış Cephe 
Kaplaması
228

%20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon *15 L 22,5-37,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Saf akrilik esaslı dış cephe kaplamasıdır. 
ÖZELLİKLERİ:
Alkali,  tuz, ve kimyasal direnci yüksek, esnek, mat dış cephe kaplamasıdır. Yüksek 
molekül ağırlığı ve soft polimer olma özelliği ile uzun yıllar, her türlü hava 
koşullarında elastikliğini muhafaza eder. Yüksek su itme direncine sahip 
olduğundan uygulandığı yüzeyin her zaman kuru kalmasını sağlar. Uygulandığı 
yüzeylerde mükemmel bir yayılma, örtücülük, uygulama kolaylığı ve yapışma 
sağlar. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarı atılmasını 
sağlar. 
UYGULAMA ALANI:
Her cins ince sıva ile düzgün işlenmiş kaba sıva, beton, eternit, prefabrik yapı  
elemanları  ve benzeri mineral bağlayıcılı yüzeylere uygulanabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
Uygulamadan önce yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan 
arındırılmalıdır. Gerektiğinde boyanmamış ham duvarlarda yüzey tamiratı ve dolgu 
için çimento esaslı yüzey düzeltme malzemeleri kullanılabilir. Kılcal çatlakların 
tamiratı ve sıyırma macun işlemi için Akrofiller Dış Cephe Duvar Macunu 
kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeyler ile emici ve zayıf yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla yüzey gerek duyurulursa Dyobinder ile doyurulmalıdır. 
• Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. 
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır. 
Boyama:
• Dyolasteks uygulamasında ilk kat hacimce %20 oranında inceltilir. İkinci kat 
inceltilmeden kullanılır. Mercan rulo ile uygulama yapıldığında yüzeyde köpük 
oluşabilir, düzgün bir yüzey için dış cephe ve/veya iplik rulo ile uygulama 
yapılmalıdır.
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. 
BOYANABİLEN ALAN: 
Yüzeye bağlı olarak;
• İki katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 1-2 m², 1 L ile 1,5-2,5 m² alan boyanır. 

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TEKNOTEX®

PTFE Katkılı
Dış Cephe Boyası
273

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk *7,5 L

Bidon *15 L 64-75 m2

Galon *2,5 L 10,5-12,5 m2

32-37,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe boyasıdır. 
ÖZELLİKLERİ:
PTFE katkısı sayesinde, yüksek kir ve su itme direncine sahip olup, yağmur suyu ile 
kendini temizler. Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı 
çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. 
Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece 
dayanıklıdır. Mükemmel örtücülüğü sayesinde, fazla metraj yaparak, sarfiyat 
avantajı sağlar.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.
Boyama:
• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında 
inceltilerek uygulanması önerilir. 
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
BOYANABİLEN ALAN:
 Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 
8,5-10 m², 1 kg ile 6-7 m² alan boyanabilir. 
• Dyobinder kullanıldığında, tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 7-8,5 m², 1 kg ile 
5-6 m² alan boyanır.  

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK

YAĞMURDA 
KENDİNİ TEMİZLER



DİNAMİK®

Silikonlu Dış Cephe 
Boyası
246

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

21 22

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon 
sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine 
sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve 
kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin 
olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.Örtücülüğü yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.
Boyama:
• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında 
inceltilerek uygulanması önerilir.
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
BOYANABİLEN ALAN: 
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile
7-10 m², 1 kg ile 5-7 m² alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 8 m², 1 kg ile 
en az 5 m² alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

DYOSİL®

Silikon Esaslı
Dış Cephe Boyası
230

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon *2,5 L

Bidon *15 L 52,5-75 m2

9-12,5 m2

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk *7,5 L

Bidon *15 L 52,5-75 m2

Galon *2,5 L 8,5-12,5 m2

26-37,5 m2

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, silikonlu, dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahiptir. İçerdiği silikon 
sayesinde su itici özelliği ile suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine 
sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve 
kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin 
olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır.Örtücülüğü yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.
Boyama:
•  Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15  oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında 
inceltilerek uygulanması önerilir. 
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
BOYANABİLEN ALAN: 
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile
7-10 m², 1 kg ile 5-7 m² alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7 m², 1 kg ile 
en az 5 m² alan boyanır.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK



DYOTEX®

Akrilik Dış Cephe
Boyası
276

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

23 24

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar. 
Neme ve suya dayanıklı, örtücülüğü, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. 
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır.
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde, zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır. “
• Isı yalıtım sisteminde kullanılan çimento esaslı dekoratif sıva üzerine 
uygulanacak ise, astar olarak mutlaka Dyobinder kullanılmalıdır.
Boyama:
• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra su ile hacmen %10-15 oranında 
inceltilerek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 
saat beklenmelidir. Koyu renklerin inceltilmemesi, gerekirse %5 oranında 
inceltilerek uygulanması önerilir.
• Yağışlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
BOYANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Teknotex Dolgulu Astar kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
7,5-10,5 m², 1 kg ile 5-7 m² alan boyanır. 
• Dyobinder kullanıldığında tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile en az 7,5 m², 1 kg 
ile en az 5 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TEKNOTEX® GRENLİ
PTFE Katkılı
Dış Cephe Kaplaması
271

%10-20
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Bidon *25 Kg 25-30 m2

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon *2,5 L

Bidon *15 L 56-79 m2

9-13 m2

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe grenli kaplama malzemesidir. 
ÖZELLİKLER:
PTFE katkısı sayesinde, yüksek kir ve su itme direncine sahip olup, yağmur suyu ile 
kendini temizler. Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. 
Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece 
dayanıklıdır.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Yeni ham sıvalı yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır. 
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde; zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.”
Boyama:
• Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. İnceltilmeden tek kat 
olarak uygulanır. İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-20, ikinci kat 
inceltilmeden uygulanır. Posteki rulo veya emici sistemli tabanca ile yüzeye 
aktarılan ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar 
arası en az 6 saat beklenmelidir. 
• Yalı baskı sistem panelleri üzerine yapılacak uygulamalarda 25 kg bidon 
ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi (Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra 
uygulama yapılmalıdır. 
• Yağışlı ve nemli,  aşırı rüzgarlı ve sıcak  havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır. 
KAPLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 1,5-2 m²; 1 kg ile 1-1,2 m² alan boyanabilir. 
Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişebilir.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TS 7847’ye
UYGUNDUR. SU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK



DİNAMİK® GRENLİ
Silikonlu Dış Cephe
Kaplaması
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* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

25 26

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, grenli dış cephe kaplama malzemesidir. 
ÖZELLİKLERİ:
Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direnci ile suyu geçirmediği gibi, su buharı 
geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlar. Neme ve suya dayanıklı, alkali 
ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz kıyılarındaki tuzlu nemin 
olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Örtücülüğü yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç ve dış cephelerinde, her türlü duvar yüzeye uygulanabilir. Elastik boya 
sistemleri üzerine uygulanmamalıdır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Macunu kullanılmalıdır. 
• Yeni ham sıvalı yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır. 
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde; zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
Boyama:
•  Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. İnceltilmeden tek kat 
olarak uygulanır. İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-15, ikinci kat 
inceltilmeden uygulanır. Posteki rulo veya havasız tabanca ile yüzeye aktarılan 
ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 
6 saat beklenmelidir. 
• Yalı baskı sistem panelleri üzerine yapılacak uygulamalarda 25 kg bidon 
ambalaja, 1 L Katkı Malzemesi (Grenli Kaplamalar için) ilave edildikten sonra 
uygulama yapılmalıdır. 
• Yağışlı ve nemli, aşırı rüzgarlı ve sıcak  havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır. 
KAPLANABİLEN ALAN: Tek katta, ortalama 1 L ile 1,5-2 m², 1 kg ile 0,9-1,25m² 
alan kaplanabilir. Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmektedir.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TEXTURE®

Dış Cephe Kaplaması
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%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 12 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Bidon *25 Kg 20-25 m2

%10-15
Su ile inceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Bidon *25 Kg 20-25 m2

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, yüzeyde desen elde edilen, grenli dış cephe kaplama 
malzemesidir.
ÖZELLİKLERİ:
Neme ve suya dayanıklı, alkali ve kimyasal direnci yüksektir. Güneş ışınları ve deniz 
kıyılarındaki tuzlu nemin olumsuz etkilerine son derece dayanıklıdır. Nefes alma 
kabiliyeti ile duvardaki nemin dışarıya atılmasını sağlar.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde 
kullanılır. Elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmeli, camsı ve parlak dokularda boyanın tutunabileceği bir yüzey 
oluşturulmalıdır. Kılcal çatlakların tamiratı ve sıyırma için Akrofiller Dış Cephe 
Duvar Macunu kullanılmalıdır. 
• Yeni ham sıvalı yüzeylerde; Teknotex Dolgulu Astar tek kat olarak 
uygulanmalıdır. 
• Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde; zemini 
sağlamlaştırmak amacıyla Dyobinder ile yüzey doyurulmalıdır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
Boyama:
•  Astarlama işleminden en az 24 saat sonra yapılmalıdır. İnceltilmeden tek kat 
olarak uygulanır. İki kat uygulama istendiğinde, ilk kat %10-15, ikinci kat 
inceltilmeden uygulanır. Posteki rulo veya havasız tabanca ile yüzeye aktarılan 
ürüne, mercan rulo ile desen verilir. Hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 
12 saat beklenmelidir. Bu şekilde yapılan uygulama ile 1.0-1.5 mm’lik bir kalınlık 
elde edilir.
• Yağışlı ve nemli,  aşırı rüzgarlı ve sıcak  havalarda uygulamadan kaçınılmalıdır. 
KAPLANABİLEN ALAN:
Tek katta, ortalama 1kg ile  0,8-1,0 m² ve 1 litre ile 1,4-1,8 m² alan kaplanabilir. 
Yüzeye ve desene bağlı olarak sarfiyat değişmektedir.

Karışım: 2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TS 7847’ye
UYGUNDUR. SU BAZLISU BAZLI

TS 7847’ye
UYGUNDUR.

SU İTİCİLİĞİ
YÜKSEK



KATKI MALZEMESİ
Grenli Kaplamalar için
892

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

27

TANIM:
Grenli kaplamalar için önerilen, akrilik emülsiyon esaslı katkı malzemesidir. 
ÖZELLİKLERİ:
Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürünlere ilave edilerek, kılcal 
çatlakları önler ve  ürüne elastikiyet kazandırır. 
UYGULAMA ALANI:
Yalı baskı sistem panelleri üzerine uygulanacak Grenli ürün uygulamaları. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yalı baskı sistem paneli üzerine uygulanacak grenli ürünlere, Katkı Malzemesi ilave 
edilmeli ve homojen olacak şekilde karıştırılmalıdır.   
KULLANIM ORANI:
İstenen elastikiyet değeri için 1 bidon grenli üründe, 1 L Katkı Malzemesinin 
tamamı kullanılmalıdır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Karıştırınız 5o-35oC
uygulayınız

0°C Donmaktan 
koruyunuz

25 kg bidon ambalaj Grenli ürüne,
1 L Katkı Malzemesi ilave edilmelidir. 

SU BAZLI
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Hidroten
Hidrolux
Pasboyar
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HİDROTEN®

Ahşap, Metal ve Duvar Yüzeyler için
Yarı Mat Saten Boya
292

Uygulamaya
Hazır

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
4-6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 16,2-22,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif yarı mat, iç cephe son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, su ile silinmeye dayanıklı, örtücü, 
sararmayan, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı boyadır. 
UYGULAMA ALANI:
Ahşap, metal ve binaların iç kısımlarında her türlü duvar yüzeylerde, uygun yüzey 
hazırlığı yapıldıktan sonra son kat boya olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak duvar yüzeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder veya Dyo Albin Astar uygulanır. “Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder veya Dyo Albin Astar 
uygulanır. Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulaması öncesinde 
Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanabilir. 
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
Boyama:
• Kullanıma hazırdır. Gerektiğinde % 5 su ile inceltilir. 
Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltilmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak 
uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla 
taramadan kaçınılmalıdır. 
• Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m² , 1 kg ile 10-14 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

HİDROLUX®

Ahşap, Metal ve Duvar Yüzeyler için 
Parlak Saten Boya
264

Uygulamaya
Hazır

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından

24 saat sonra ilk kat, 
katlar arası 6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Birlik *0,75 L

Galon *2,5 L 17,5-20 m2

5,2-6 m2

Onluk *7,5 L

Bidon *15 L 105-120 m2

52,5-60 m2

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif amaçla kullanılan parlak, son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ :
Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, su ile silinmeye dayanıklı, örtücü, 
sararmayan, darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı boyadır. 
UYGULAMA ALANI :
Ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, uygun yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra son kat 
boya olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak yüzeylerde; Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde budaklar yakılıp 
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile doyurulduktan sonra yüzey arızalarını 
gidermek için Süper Macun kullanıldığında Dyo Astar Boya veya Dyo Kivastar ile, 
Akrosüper Macun kullanıldığında Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır. Metal 
yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlendikten sonra Dyo Antipas ile 
astarlanmalıdır. Mineral yüzeylerde pürüzsüz, düzgün bir yüzey elde etmek için 
Dyorit Macun uygulandıktan sonra Dyobinder ile yüzey astarlanmalıdır. 
“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır”.
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Gerekli görülen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile yüzey 
düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Dyobinder uygulanır. 
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Dyo Geçiş Astarı tek kat halinde uygulanır.
Boyama:
• Astar uygulamasından 24 saat sonra inceltilmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak 
uygulanır. Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla 
taramadan kaçınılmalıdır. 
• Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-16 m² , 1 kg  ile 11-13 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TS 5808’e
UYGUNDUR.SİLİNEBİLİR SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.SİLİNEBİLİR



PASBOYAR®

Direkt Pas Üzeri
Son Kat Boya
013

Tiner ile
İnceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 1-2 sa
Sert: 8-10 sa

5o-35oC
uygulayınız

Sıcaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

33 34

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 4,50-6,38 m2

Galon *2,5 L 15-21,25 m2

TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan pas önleyici son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Zımpara yapılarak kaba pası alınmış paslı yüzeylere, astar gerekmeksizin 
uygulanması,  iç ve dış tüm metal yüzeylerde kullanılabilmesi, mükemmel 
yapışması ve hızlı kuruması üstün özellikleridir. Astarsız son kat olarak uygulanır, 
korozyona karşı dirençlidir.
UYGULAMA ALANI:
Dış ortam şartlarına dayanıklı olan Pasboyar; balkon korkuluğu, bahçe mobilyası, 
ferforje, demir parmaklık gibi tüm metal yüzeyler üzerine doğrudan uygulanabilir. 
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni metal yüzeyler, her türlü pas, kir ve yağdan temizlenmelidir.
• Paslı metal yüzeylerdeki gevşemiş, kabarmış boya ve pas tabakaları 
temizlenmeli, yüzey tiner ile silinmelidir. 
Boyama:
• Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile 2 kat uygulanır. 
• Fırça ve rulo uygulamada inceltmeye gerek yoktur. Gerektiğinde ilk kat, Dyo 
Sentetik Tiner ile  %5 inceltilebilir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, 
Dyo Sentetik Tiner ile  %15-20 inceltilebilir.  
• 24 saat sonra ikinci kat uygulanabilir.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25ºC) :
Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 8-10 saattir.
BOYANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile yaklaşık 12-17 m² alan boyanabilir.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

DYOLUX®

Sentetik Parlak Boya
084

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Birlik *0,75 L

Galon *2,5 L 20-25 m2

6-7,5 m2

Galon *3,75 L

Bidon *7,5 L 60-75 m2

Bidon *15 L 120-150 m2

30-37,5 m2

TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı,  parlaklık kalıcılığı, 
sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, kara ve deniz taşıtlarında, tarım 
araçlarında ve benzeri her türlü ahşap, metal yüzeylerde uygun astarlarla kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Dyolux'ün uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan 
temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp 
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu (980-8400) ile doyurulduktan sonra Dyo Astar  
Boya  veya  Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır . Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile 
yüzey arızaları giderilmelidir. 
Uygulama:
• Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml,  püskürtme tabancası ile 
yapılan uygulamada 300-400 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.  
• Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, 2 kat uygulanır. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25ºC):
Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 5 saat, sert kuruması 10 saattir.
BOYANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 16-20 m² , 1 kg ile  13-16 m² alan boyanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) 
içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TS 39’a
UYGUNDUR.

TS 39’a
UYGUNDUR.

%10-15
Tiner ile
İnceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 1-2 sa
Toz:  5 sa

Sert: 10 sa

5o-35oC
uygulayınız

Sıcaktan 
koruyunuz



DYOSEN®

Sentetik Parlak Boya
036

%10-15
Tiner ile
İnceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 3 sa
Toz: 6 sa
Sert: 8 sa

5o-35oC
uygulayınız

Sıcaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,375 L 2,8-3,8 m2

Birlik *0,75 L 5,6-7,5 m2

Galon *2,5 L 18,8-25 m2

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Onluk *7,5 L 56-75 m2

Bidon *15 L 112,5-150 m2

TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı, üstün özellikleri olan parlak son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Örtücülüğü, hızlı kuruması, fırça kolaylığı, ilk parlaklığı, parlaklık kalıcılığı ve 
sararmaması üstün özellikleri olup, fiziksel ve kimyasal  etkilere direnci yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç ve dış kısımlarında, mobilyalarda, tarım araçlarında ve her türlü ahşap 
ve metal yüzeylerde, uygun astarlarla  kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Dyosen'in uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan 
temizlendikten sonra Dyo Antipas ile, yeni ahşap yüzeyler ise budaklar yakılıp 
Pinosan Dekoratif (Renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurulduktan sonra Dyo Astar  
Boya  veya  Dyo Kivastar ile astarlanmalıdır . Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile 
yüzey arızaları giderilmelidir. 
Uygulama:
• Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 100-150 ml,  püskürtme tabancası ile 
yapılan uygulamada 250-300 ml Dyo Sentetik Tiner ile inceltilir.  
• Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, iki kat uygulanır. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ(25ºC):
Dokunma kuruması 3 saat , toz kuruması  6  saat , sert kuruması 8 saattir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 15-20 m² ,1 kg  ile 12-15 m²  alan boyanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) 
içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

DYOMAT®

Mat Sentetik Dekorasyon Boyası
027

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 4,5-6 m2

Galon *2,5 L

Bidon *15 L 90-120 m2

15-20 m2

TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı, mat dekorasyon boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Örtücülüğü, çabuk kuruması, fırça kolaylığı üstün özellikleridir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında ahşap, duvar, metal yüzeylerin dekoratif amaçlarla son kat 
olarak boyanmasında, baskı ve serigrafi işlerinde,  resim ve tabela türü 
çalışmalarda uygun astarlar ile kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:  
Yüzey Hazırlama:
• Dyomat'ın uygulanacağı yeni metal yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan 
temizlendikten sonra Dyo Antipas ile astarlanmalıdır. Yeni ahşap yüzeyler, budakları 
yakılıp Pinosan Dekoratif (Renksiz) Ahşap koruyucu ile doyurulmalı  ve Dyo Astar 
Boya ile astarlanmalıdır. Gerektiğinde Dyo Süper Macun ile yüzey arızaları 
giderilmelidir. Yeni duvar yüzeyler Dyobinder ile doyurulmalı, gerektiğinde Dyorit 
İnce Plastik Macun ile yüzey düzeltilmeli, çatlaklar doldurulmalıdır.  
• Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarı kullanılmamalıdır.
Boyama:
• Fırça ve rulo uygulamasında 1 L boya 50-100 ml, tabanca uygulamasında 100-150 
ml DYO Sentetik Tiner ile  inceltilir. 
• Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir, 2 kat uygulanır. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25ºC) :
Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 8 saattir.
BOYANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m²  ,1 kg ile 7-10 m² alan boyanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TS 39’a
UYGUNDUR.

TS 39’a
UYGUNDUR.

%5-10
Tiner ile
İnceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 2 sa
Toz:  3 sa
Sert: 8 sa

5o-35oC
uygulayınız

Sıcaktan 
koruyunuz



DYOTEN®CLASSIC
Yarı Mat Sentetik Boya
077 %10-15

Tiner ile
İnceltiniz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Dok: 2 sa
Toz: 4 sa
Sert: 8 sa

5o-35oC
uygulayınız

Sıcaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı yarı mat son kat boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Örtücülüğü, fırça kolaylığı, yayılması, sararmaması, silinebilmesi üstün özellikleri 
olup, fiziksel ve kimyasal etkilere direnci yüksektir.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç kısımlarında; duvar, pencere ve kapı doğramalarında uygun astarlar ile 
kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Duvar yüzeyler : Dyorit İnce Plastik Macun ve benzeri hazır ve toz macunlar ile 
düzgünleştirilmiş yüzeyler önce bir kat Dyobinder kullanılarak astarlanır. 
Astarlama işleminden bir gün sonra  Dyo Kivastar uygulanır. Gerekiyorsa ince 
zımpara ile düzeltmeler yapılır ve düzeltme yapılan yerler aynı astar ile tekrar 
doyurulur.
• “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır.” 
• Diğer yüzeyler : Ahşap ve metal yüzeyler uygun astarlama ve macun 
işlemlerinden sonra, önce Dyo Kivastar, sonra Dyoten Classic ile boyanmalıdır.
• Eski boyalı yüzeyler: Dyorit, saten alçı gibi çok emici yüzeyler üzerine uygulanmış 
plastik ve sentetik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasını takiben, önce 
Dyobinder uygulanmalı, sonra Dyo Kivastar ve Dyoten Classic uygulaması 
yapılmalıdır.
Boyama:
• Yüzey hazırlama tamamlandıktan sonra Dyo Sentetik Tiner ile hacmen % 5 
inceltilmiş Dyoten Classic Yarı  Mat Boya, fırça veya rulo ile iki kat uygulanır.
•  Katlar arasında 1 gün beklenmesi tavsiye edilir.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Dokunma kuruması 2 saat , toz kuruma 4 saat , sert kuruması 8 saat’tir
BOYANABİLEN ALAN :
1 L ile tek katta 14-18 m² ,1 kg ile 9,7-12,5 m² alan boyanabilir

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) 
içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TS 39’a
UYGUNDUR.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 17,5-22,5 m2

Galon *3,75 L

Onluk *7,5 L 52,5-67,5 m2

Bidon *15 L 105-135 m2

26,25-33,75 m2



AHŞAP
SİSTEMLERİ
Massiveline Su Bazlı Parke Verniği
Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniği
Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği
Massiveline Su Bazlı Deck Verniği
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı
Massiveline Su Bazlı Panel Kapı Boyası
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu
Massiveline Tik Yağı
Massiveline Yağ Bazlı Deck Verniği 
Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği
Massiveline Yat Vernik
Pinosan Vernikli Ahşap Koruyucu
Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu
Pinosan Parke Verniği Mat
Pinosan Parke Verniği Parlak
Pinosan Yat Vernik
Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği
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Massiveline
Renk Kartelası
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MASSIVELINE®

Su Bazlı Parke Verniği
960

Zımpara
Yapınız

Uygulamaya
Hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
3-4 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 10-15 m2

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 35-50 m2

SU BAZLI

TANIM:
PU / akrilik esaslı, su bazlı, parlak parke verniğidir.
ÖZELLİKLERİ:
MASSIVELINE Su Bazlı parke verniği, yüksek sertlik ve çizilme direnci ile 
mükemmel bir yüzey oluşturur. Ahşabın doğal görünümünü bozmaz. Çabuk kurur, 
yüzeye mükemmel yapışır. Suya, ev kimyasallarına ve darbelere karşı dayanıklıdır.
UYGULAMA ALANI:
Tüm ahşap parke, merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlığı: 
• Yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından, eski vernik kalıntılarından temizlendikten 
sonra Massiveline Su Bazlı Parke Dolgu Verniği, 2 kat, katlar arası 2 saat 
beklenerek uygulanır. Uygulamadan 24 saat sonra yüzey zımparalanarak, zımpara 
tozlarından temizlenmelidir.  
Boyama:
• Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltilebilir. İnceltme sonrası iyice 
karıştırılmalıdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat 
uygulanır. Katlar arasında 3-4 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması 
tavsiye edilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta 1 L ile 8-12 m² alan kaplanabilir. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE®

Su Bazlı Parke Dolgu Verniği
957

Karıştırınız

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, parke dolgu verniğidir.
ÖZELLİKLERİ:
Ahşabın ve parkenin birleşme yerlerini doldurarak, üzerine uygulanacak son kat 
verniğin emilimini engelleyerek sarfiyatını azaltır. Ahşabın doğal rengini bozmaz. 
Dolgu gücü yüksek, zımparası mükemmel, uygulaması kolaydır. 
UYGULAMA ALANI:
Her türlü ahşap parke, ahşap merdiven ve lambri yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap, parke 
yüzeylerde, zımparalama yapılmalı ve zımparalama işleminden sonra yüzey 
temizlenmelidir.  
Boyama:
• Kullanıma hazırdır, gerektiğinde su ile inceltilebilir. 
• Genellikle tek kat uygulama yeterlidir, yüzeyin durumuna göre 2 kat uygulanabilir. 
Fırça veya rulo ile uygulamada, tek kattan fazla uygulanacak ise, katlar arasında 2 
saat beklenmelidir. Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada, ürün %5-10 su ile 
inceltilmeli ve iyice karıştırıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama, yüzeyin 
cinsine bağlı olarak iki-üç çapraz kat halinde yapılır. 
• Son kat uygulamadan 24 saat sonra yüzeye zımpara işlemi yapılır ve vernik 
uygulamasına geçilir.
BOYANABİLEN ALAN: Tek katta 1 L ile 14-20 m² alan kaplanabilir. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Zımpara
Yapınız

Uygulamaya
Hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
2 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Karıştırınız



MASSIVELINE®

Su Bazlı Ahşap Verniği
993

Zımpara
Yapınız

%5-10
Su ile

İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
3-4 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

43 44

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)
Galon *2,5 L 13,8-20 m2

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 17,5-20 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf, parlak, dekoratif son kat ahşap verniğidir.
ÖZELLİKLERİ:
Ahşabın doğal rengini bozmaz, nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu 
engeller, çatlama ve soyulma yapmaz. Su iticiliği mükemmeldir. Sararmaya karşı 
dirençlidir. Çabuk kurur.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve 
ahşap bahçe mobilyalarında; ahşap görünümlü yalı baskı, panel ve hazır levhalarda 
kullanıma uygundur. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
•  Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, 
boyası dökülmüş yada kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve 
zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.  
• Yüzeyin bakteri, küf, mavi leke ve ahşap kurtlarına karşı daha etkin bir koruma 
isteniyorsa, MASSIVELINE Su Bazlı Ahşap koruyucu kullanılmalıdır.
Boyama:
• MASSIVELINE Su Bazlı Ahşap Koruyucu uygulamasından min. 4 saat sonra, 
MASSIVELINE Su Bazlı  Ahşap Verniği uygulanmalıdır. %5-10 su ile inceltilerek fırça 
veya rulo ile iki veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak, üç kat, katlar arası 3-4 saat 
beklenerek uygulanır. Püskürtme tabancası ile uygulamada, %10-20 su ile inceltilir. 
Ürün, kimyasal yapısı gereği, uygulamadan hemen sonra yüzeyde süt beyaz 
görünümde olmasına rağmen, kurudukça şeffaf bir yüzey elde edilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 11-16 m² alan 
kaplanabilir. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE®

Su Bazlı Deck Verniği
996

Karıştırınız

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

SU BAZLI

TANIM:
Ahşap deck zeminler için geliştirilmiş, akrilik emülsiyon esaslı su bazlı üründür.
ÖZELLİKLERİ:
İçerdiği mikro tanecikler sayesinde ahşaba kaymazlık özelliği sağlar. Ahşabın doğal 
görünümünü bozmaz. Çatlama ve soyulma yapmaz. UV direnci yüksek ve su iticiliği 
mükemmeldir. Çabuk kurur.
UYGULAMA ALANI:
İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı 
uygundur.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni yüzeyler; yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, 
boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve 
zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.
• Iroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Su Bazlı Deck 
ürünü uygulaması yapılmadan önce, yapışmanın daha iyi olması için yüzey  
selülozik tiner ile temizlenmelidir.
Boyama:
• Kullanıma hazırdır.
• Fırça veya rulo ile tek veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak iki kat, katlar arası 3-4 
saat beklenerek uygulanır. 
BOYANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-16 m² alan 
kaplanabilir. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Zımpara
Yapınız

Uygulamaya
Hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
3-4 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

KarıştırınızEmici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.



MASSIVELINE®

İnci Parıltısı
Panel Kapı Boyası

310-1000

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
4-6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 10,5-13 m2

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 4,9-6,8 m2

Galon *2,5 L 16,2-22,5 m2

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, inci parıltı efekti veren, panel kapı boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ :
Özel pigmenti sayesinde parıltılı dekoratif bir görünüm sağlar. Kokusuz, insan 
sağlığına ve çevreye dost, suya, ev kimyasallarına ve darbelere dayanıklıdır. Yüzeye 
mükemmel yapışır. 
UYGULAMA ALANI :
Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış cephe ahşap yüzeyde kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama ve Boyama
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. 
• Yeni boyanacak masif ham yüzeylerde; ahşabın dayanımını artırmak için 
Massiveline Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir. Su bazlı 
Akrosüper Macun ile  düzgünleştirilmiş yüzeylere Dyobinder ile astarlama işlemi 
yapılır. Astarlama işleminden sonra Massiveline Su bazlı Panel Kapı Boyası 
istenilen renkte iki kat uygulanır. Boyama işleminden 24 saat sonra inci parıltı efekti 
veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat 
halinde boyanır.
•  Eski su bazlı boyalı yüzeylerde; Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden 
uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde Su bazlı Akrosüper Macun ile 
yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra sadece macun yapılan yüzeylere lokal 
Dyobinder astar uygulanır. Yüzeye iki kat Massiveline Panel kapı boyası 
uygulamasından 24 saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci 
Parıltısı tek kat ya da istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır. 
•  Eski boyalı panel kapı yüzeylerde; eski su bazlı boyalı yüzeylerde yapılan 
uygulama sistemi ile aynı şekilde yapılmalıdır.
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde; Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden 
uzaklaştırıldıktan sonra gerekli görülen yerlerde su bazlı Akrosüper Macun ile 
yüzey düzeltme işlemi yapılır. Daha sonra sadece macun yapılan yüzeylere lokal 
Dyobinder astar uygulanır. Kuruduktan sonra tüm yüzeye Geçiş Astarı (557-) 
kullanımı önerilir. Yüzeye iki kat Massiveline Panel Kapı Boyası uygulamasından 24 
saat sonra inci parıltı efekti veren Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat ya da 
istenilen parıltıya göre 2 kat halinde boyanır.
• Kullanıma hazırdır. İnceltilmeden fırça veya rulo ile tek kat veya iki kat olarak 
uygulanır. 
• Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-17 m² , 1 kg ile 12,5-16 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

MASSIVELINE®

Panel Kapı Boyası
310

Karıştırınız

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

SU BAZLI

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, örtücü, yarı mat panel kapı boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ :
Kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dost, örtücü, sararmayan, suya, ev 
kimyasallarına ve darbelere dayanıklı son kat boyadır. Yüzeye mükemmel yapışır. 
UYGULAMA ALANI :
Amerikan kapılarda ve her türlü iç ve dış ahşap yüzeyde kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak ham yüzeylerde; ahşabın dayanımını artırmak için Massiveline 
Su Bazlı Ahşap Koruyucu (Şeffaf) kullanılması önerilir.
• Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan 
temizlenmelidir. Hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan 
sonra uygulama yapılabilir. 
• Eski sentetik boyalı yüzeylerde ise; kapı boyası uygulaması öncesinde Geçiş 
Astarı (557-) kullanımı önerilir. 
Boyama:
• Kullanıma hazırdır. İnceltilmeden fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır. 
• Katlar arası 4-6 saat beklenmesi önerilir.
BOYANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13-18 m² , 1 kg ile 10-14 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Uygulamaya
Hazır

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
4-6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Karıştırınız

Uygulamaya
Hazır

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.



MASSIVELINE®

Ahşap Koruyucu
992

47 48

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 16,1-25 m2

SU BAZLI

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, şeffaf, dekoratif ahşap koruyucudur.
ÜRÜN TİPİ:
8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)
ÖZELLİKLERİ:
Ahşaba mükemmel emilimi sayesinde, ahşabın atmosferik şartlara karşı direnç 
göstermesini sağlar. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlara 
karşı etkilidir. Üzerine uygulanan son kat verniğin zaman içerisinde pullanıp 
dökülmesini engelleyerek ahşabın dayanımını arttırır.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü iç ve dış cephelerde kullanılan ahşap doğrama, ahşap cephe kaplaması ve 
ahşap bahçe mobilyalarında kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yeni yüzeyler, yağ, kir ve talaş tozlarından temizlenmelidir. Eski ahşap yüzeylerde, 
boyası dökülmüş ya da kaplaması bozulmuş ise, zımparalama yapılmalı ve 
zımparalama işleminden sonra yüzey temizlenmelidir.  
Boyama:
• Kullanıma hazırdır, ihtiyaca göre %5-10 su ile inceltilebilir. Fırça, rulo, tabanca 
uygulama, bez veya daldırma gibi teknikler kullanılarak uygulanabilir. Massiveline 
Ahşap Koruyucu üzerine 3-4 saat sonra Massiveline Su Bazlı Ahşap Verniği 
kullanımı tavsiye edilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 13-20 m² alan 
kaplanabilir. 
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Emülsiyon

Aktif madde ve miktarı(%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,3 (CAS No: 
55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Akrilik kopolimer emülsiyon(%40), su(%57,999), katkı 
malzemeleri(%1,701)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, Gloephyllum 
trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50 : 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Yutma: Ağzınızı çalkalayın. Bol miktarda su içirin. Kazazedeyi gözlem altında tutun 
hemen tıbbi yardım alın. 
Cilt teması: Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda 
su ile hemen yıkayın.
Göz teması: En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.  
Soluma: Temiz hava ve dinlenme sağlayın.

Spesifik bir antidotu yoktur.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi(UZEM)’nin 114 no’lu 
telefonunu arayınız. 

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar
Yeterli havalandırma sağlayın. Çalışma alanını terk etmeden önce, elleri ve 
vücudun  herhangi bir kirlenmiş yerini sabun ve su ile yıkayın. Kapalı orijinal 
ambalajında 5˚C ile 25 ˚C arasında depolayın. Döküntüyü, yanıcı olmayan, emici bir 
maddeye emdirin. Kirlenmiş alanı bol su ile yıkayın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
EUH 208 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, karışım: 
5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no.247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ulusal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf edin.

Zımpara
Yapınız

%5-10
Su ile

İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Katlar arası:
3-4 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.



MASSIVELINE®

Tik Yağı
987
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 13,5-15 m2

Bidon *15 L 270-300 m2

Galon *2,5 L 45-50 m2

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Doğal yağlarla formüle edilmiştir, ahşabı besleyici ve koruyucu yağdır. 
ÜRÜN TİPİ:
8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)
ÖZELLİKLERİ:
Özel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı ve su direnci sağlar. Ahşap 
tarafından emilimi kolaydır. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve 
mantarlara karşı ahşabın korunmasını sağlar. Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, 
nefes almasını sağlar, ahşaba dekoratif bir görünüm kazandırır.
UYGULAMA ALANI:
Yoğun olarak suya maruz kalan veya  dış ortamlarda bulunan ahşaplar ile, tik, 
maun, gül ağacı gibi sert ahşapların kolay ve hızlı bakımı için tasarlanmış özel bir 
üründür. Özellikle yüzme havuzu kenarlıkları ve merdivenleri, gemi güverteleri, 
bahçe mobilyaları gibi suyla yoğun temas içinde olan tüm dış mekanlarda güvenle 
kullanılabilir. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya 
da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır. Bünyesinde reçine ve 
doğal yağlar ihtiva eden sert ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce, yüzeyin 
yağdan temizlenmesi için Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.
Uygulama:
• Massiveline Tik Yağı kullanıma hazırdır. Uygulama için yassı bir fırça ile temiz ve 
kuru bir bez yeterlidir. Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü 
elde edebilmek için uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile 
sürülerek yapılmalı ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır. Yüzeyde kalan 
fazla yağ, yaklaşık 15-20 dakika sonra temiz bir bez ile silinmelidir. 
• Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve 
zorlu hava koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. 
Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 18-20m² alan kaplanabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Sıvı

Aktif madde ve miktarı (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 (CAS No: 
55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Keten yağı(%30), solvent (%69,31), katkı malzemeleri(%0,59)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, Gloephyllum 
trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Solunum : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği 
pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. 
Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın
Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın. 
Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi 
Formunu sağlık personeline gösterin.
Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su 
ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın
Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi 
gözlem altında tutun.Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Zehirlenme durumlarında ulusal zehir danışma merkezi(UZEM)’nin 114 no’lu 
telefonunu arayınız.  

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:
Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece 
dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu 
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk 
akciğer fonksiyonu olan kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı 
önleyici tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklıkta, 
iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu 
kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmayacak aletler kullanın. Patlamaya 
dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı 
olmayan, emici bir maddeye emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, 
karbon dioksit, kuru toz veya toz sisi kullanın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

TEHLİKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromatlar (2-25%) 
içerir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH 208 2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edin.

Fırça ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
12-24 saat

Karıştırınız Kapağı Sıkıca
Kapatınız



MASSIVELINE®

Deck Verniği
Yağ Bazlı

937

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
12-24 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

51 52

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 35-45 m2

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 18,8-22,5 m2

TANIM:
Yoğun olarak suya maruz kalan veya  dış ortamlarda bulunan ahşap deck zeminler 
için geliştirilmiş, sentetik reçine ve doğal yağ esaslı solvent bazlı üründür.
ÖZELLİKLERİ:
Özel formülasyonu sayesinde mükemmel UV dayanımı, su direnci ve kaymazlık 
sağlar. Ahşap tarafından emilimi kolaydır. Ahşabın doğal dokusunu bozmaz, nefes 
almasını sağlar. Çatlama ve soyulma yapmaz. Kat üstü uygulamalarda 
zımparalama gerekmez.
UYGULAMA ALANI:
İskele, havuz kenarı, yürüme yolları gibi her türlü ahşap deck zeminde kullanımı 
uygundur.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya 
da vernik kalıntılarından tümüyle temizlenmiş olmalıdır.
• Iroko ve tik gibi doğal yağ içeren ahşap türlerinde Massiveline Yağ Bazlı Deck 
ürünü uygulaması yapılmadan önce, yüzey  selülozik tiner ile temizlenmelidir.
• Sentetik veya akrilik boya ile boyanmış eski yüzeylere uygulanmamalıdır.
Uygulama:
• Kullanıma hazırdır. 
• Uygulamadan önce iyice karıştırılır. Homojen bir görüntü elde edebilmek için 
uygulama ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda fırça ile sürülerek yapılmalı 
ve ahşabın yağ ile doyurulması sağlanmalıdır.
• Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Ancak yüksek emiciliği olan ahşaplarda ve 
zorlu hava     koşullarına maruz kalan yerlerde iki kat uygulama tavsiye edilir. 
Dokunma kurumasını 4 saatte tamamlar, katlar arası bekleme süresi 12-24 saattir. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
BOYANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 14-18 m² alan 
kaplanabilir. 

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

MASSIVELINE®

Renkli Dış Cephe Verniği
985

Karıştırınız

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Alkid esaslı, tek bileşenli, şeffaf, koruyucu renkli verniktir. 
ÖZELLİKLERİ:
Massiveline Renkli Dış Cephe Verniği, yüzeye çok iyi yapışarak, güneş ışınları, nem 
vb atmosferik etkilere karşı ahşap yüzeyleri koruyan ve güçlendirilmiş dayanıklılığı, 
esnekliği, su geçirmezliği ile ahşabın nefes almasını sağlayan uzun süreli 
koruyuculuğu olan renkli ahşap verniğidir. Ahşap tarafından kolayca emilir. Özel 
pigmentleri ile ahşabı ultraviyole ışınların etkisinden korur, renkleri solmaz. 
UYGULAMA ALANI:
Tüm iç ve dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları, deniz araçları 
ve ahşap doğramalarda kullanılır.       
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara 
yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile 
silinmelidir. Tamirat amaçlı uygulamalarda, ahşap yüzeyden eski vernik veya 
boyanın çok iyi şekilde temizlenmesi gereklidir. 
• Yüzeyde bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir koruma 
isteniyorsa, Massiveline Ham Ahşap Koruyucu (979-) kullanılmalıdır. 
Uygulama:
• Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi 
için %15-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve 
katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 15-18 m²  alan 
kaplanabilir.

TEHLİKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Çözücü 
nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) 
içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
4-6 saat

Karıştırınız
Uygulamaya

Hazır

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz



MASSIVELINE®

Yat Vernik
994

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
24 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 18,8-22,5 m2

TANIM:
Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.
ÖZELLİKLERİ:
Massiveline Yat Vernik, yüzeye mükemmel yapışma sağlar, ahşabın nefes almasını 
engellemez, ahşap tarafından kolayca emilir. Şeffaf olduğu için ahşabın doğal 
görünümünü bozmaz, sararmaya ve atmosferik şartlara karşı dirençlidir. 
Parlaklığını kaybetmez.
UYGULAMA ALANI:
Deniz taşıtlarının ahşap yüzeylerinde ve binaların iç ve dış her türlü ahşap 
yüzeylerinde dekoratif ve koruyucu amaçla kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara 
yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile 
silinmelidir. 
• Yüzeyde bakteri, küf, mantar ve tahta kurtlarına karşı daha etkin bir koruma 
isteniyorsa, Massiveline Ham Ahşap Koruyucu kullanılmalıdır. 
Uygulama:
• Fırça veya rulo ile yüzeye en az 2 kat uygulanır. İlk kat, ahşaba iyice nüfuz etmesi 
için %15–20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve 
katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır. 
• Püskürtme tabancasıyla yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile 
inceltilir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 15-18m² alan kaplanabilir.

TEHLİKE

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Çözücü 
nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt bis(2-ethylhexanoate) 
içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Karıştırınız Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz



PİNOSAN®

Vernikli Ahşap Koruyucu
981
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 4,5-6,8 m2

Bidon *15 L 90-135 m2

Galon *2,5 L 15-22,5 m2

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Alkid esaslı, şeffaf, yarı mat, dekoratif vernikli ahşap koruyucudur. 
ÜRÜN TİPİ:
8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)
ÖZELLİKLERİ:
Ahşap tarafından kolayca emilir, yarı mat görünümü ile ahşabın dokusunu 
bozmadan ipeksi görünüm verir, şeffaftır. Çizilme ve aşınma direnci yüksektir, 
renkleri solmaz. Mikro gözenekli yapısı, ahşabın nefes almasını sağlar. İçerdiği özel 
kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlara karşı ahşabın korunmasını 
sağlayarak atmosferik şartlara karşı direnç gösterir.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü ahşap doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının boyanmasında 
kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu 
temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir. 
Uygulama:
• İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya  püskürtme tabancası 
yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Pinosan 
Vernikli Ahşap Koruyucu ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, 
eski boyalı yüzey nemli bez ile silinmeli ve bir kat aynı renk ile boyanmalıdır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-18 m² alan 
kaplanabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Alkid esaslı sıvı

Aktif madde ve miktarı (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 (CAS No: 
55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Alkid reçine (%60), solvent(%38,89), katkı malzemeleri(%1,01)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, Gloephyllum 
trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Solunum : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği 
pozisyonda olmasını
sağlayın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi 
halinde tıbbi yardım alın
Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın. 
Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi 
Formunu sağlık personeline gösterin.
Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su 
ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın
Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi 
gözlem altında tutun.Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)’NİN 
114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 
Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
24 saat

Karıştırınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Uygulamaya
Hazır

Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece 
dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu 
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk 
akciğer fonksiyonu olan kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı 
önleyici tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklıkta, 
iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu 
kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmayacak aletler kullanın. Patlamaya 
dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı 
olmayan, emici bir maddeye emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, 
karbon dioksit, kuru toz veya toz sisi kullanın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

TEHLİKE

Hidrokarbonlar, C9-C12, n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromatlar 
(2-25%), 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate), 3-iodo2-propynyl butyl 
carbamate içerir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edin.

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.
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Dekoratif Ahşap Koruyucu
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 3,8-10,5 m2

Bidon *15 L 75-210 m2

Galon *2,5 L 12,5-35 m2

KULLANICI GRUBU:
Genel Halk
Kullanmadan önce ürün etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka okuyunuz.
TANIM:
Alkid esaslı, şeffaf, mat, dekoratif ahşap koruyucudur. 
ÜRÜN TİPİ:
8 – Ahşap Koruyucu (antifungal)
ÖZELLİKLERİ:
Ahşap tarafından kolayca emilir, yüzeyde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın doğal 
dokusunu bozmaz, nefes almasını sağlayarak nem oluşumunu engeller, renkleri 
solmaz. İçerdiği özel kimyasal ile ahşabı çürüten küf ve mantarlara karşı ahşabın 
korunmasını sağlayarak atmosferik şartlara karşı direnç gösterir.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü doğrama, cephe kaplaması ve bahçe mobilyasının korunmasında 
kullanılır. 
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu 
temizlenmelidir. Varsa budaklar Dyo Selülozik Tiner ile silinmelidir.
Uygulama:
• İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Fırça, rulo veya  püskürtme tabancası 
yöntemlerinden biri kullanılarak yüzeye 24 saat ara ile 2 kat uygulanır. Her kat 
tatbikinden 15-30 dakika sonra emilmeyen fazlalıklar bez ile silinmelidir. Pinosan 
Dekoratif Ahşap Koruyucu uygulanmış yüzeylerin yenilenmesi gerektiğinde 
yüzeyler hafifçe  zımparalanmalı, nemli bez ile silinmeli ve 1-2 kat aynı renk 
uygulanmalıdır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 10-28 m² alan 
kaplanabilir.
DEPOLAMA ŞARTLARI:
Önerilen depolama koşullarına göre muhafaza edildiği ve ambalaj kapağı 
açılmadığı takdirde 2 yıl depolanabilir. Ambalajı açılmış ürünü hemen kullanınız.

Formülasyon Şekli: Alkid esaslı sıvı

Aktif madde ve miktarı (%) : 3-iodo-2-propynyl butyl carbamate %0,1 (CAS No: 
55406-53-6)

Yardımcı Maddeler: Alkid reçine (%27), solvent(%72,31), katkı malzemeleri(%0,59)

Kullanılacağı zararlı mikroorganizmalar: Aureobasidium Pulullans, Gloephyllum 
trabeum, Coriolus versicolor, Chaetomium globosum.

Zehirlenme Belirtileri : Kusma, baş ağrısı
3-iodo-2-propynyl butyl carbamate : Oral LD50: 1400 mg/kg (sıçan)

İlk Yardım Önlemleri
Solunum : Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği 
pozisyonda olmasını
sağlayın. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmesi 
halinde tıbbi yardım alın
Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp, deriyi su ve sabunla yıkayın. 
Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi 
Formunu sağlık personeline gösterin.
Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Hemen bol su 
ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın
Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su içirtin. Kişiyi 
gözlem altında tutun.Rahatsız ise bu talimatları yanınıza alın ve hastaneye götürün.

Spesifik bir antidotu yoktur.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)’NİN 
114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ. 
Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar:

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
24 saat

Karıştırınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Uygulamaya
Hazır

Cilt ve gözlerle temastan sakının. Buharını/spreyini solumaktan kaçının. Sadece 
dışarıda ve iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Koruyucu eldiven/koruyucu 
kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlayın. Bozuk 
akciğer fonksiyonu olan kişiler bu ürünü elleçlememelidir. Statik boşalmaya karşı 
önleyici tedbirler alın. Sıkıca kapalı şekilde, orijinal ambalajında, 5-25 °C sıcaklıkta, 
iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Direkt güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu 
kaynaklardan uzak tutun. Kıvılcım oluşturmayacak aletler kullanın. Patlamaya 
dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. Kilit altında saklayın. Döküntüyü yanıcı 
olmayan, emici bir maddeye emdirin. Yangın durumunda: söndürme için köpük, 
karbon dioksit, kuru toz veya toz sisi kullanın. 

Arılar için zehirlidir. 

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Buhar veya zerrelerini solumayınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
Uygulama ve hazırlık aşamasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 
kullanmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.

Boş Ambalaj İmha Şekli: Boş ambalajlar son kullanıcı tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9’a göre bertaraf 
edilmelidir.

TEHLİKE

Hidrokarbonlar,C9-C12,n-alkanlar, iso alkanlar, siklik bileşimler, aromatlar (2-25%) 
içerir.

ZARARLILIK İFADELERİ 

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
EUH208 2-bütanonoksim, 3-iodo2-propynyl butyl carbamate, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ

P210 Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Atık Yönetimi Yönetmeliği” 
Madde 9’a göre bertaraf edin.

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.



PİNOSAN®

Parke Verniği Mat
427-9003

55 56

TANIM:
Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, kolay uygulanabilen mat parke verniğidir. 
ÖZELLİKLERİ:
Pinosan Mat Parke Verniği, çizilmeye karşı dayanıklıdır; su, deterjan ve kimyasal 
etkenlere karşı dirençli film oluşturur.
UYGULAMA ALANI:
Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması 
amacı ile kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlığı: 
• Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere 
uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşıncaya kadar sistre 
yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir. 
• Uygun şekilde sistre edilmiş, kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan 
Selülozik Parke Dolgu Verniği (956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı 
ve yeterli kurumadan sonra hafif zımparalama yapılmalıdır. 
Uygulama:
• Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat 
uygulanır. Katlar arasında 24 saat beklenmesi ve pürüz zımparası yapılması tavsiye 
edilir. 
• 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
KURUMA SÜRESİ (25°C):
Dokunma kuruması 30 dakika, toz kuruması 2-3 saat, sert kuruması 4-6 saattir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta 1 L ile 10-15 m² alan kaplanabilir. 
TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate)içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 3,8-5,6 m2

Bidon *12 Kg 65-98 m2

Galon *2,5 L 12,5-18,8 m2

Bidon *15 L 75-112,5 m2

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
24 saat

Karıştırınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Uygulamaya
Hazır

TS 8693’e
UYGUNDUR.

PİNOSAN®

Parke Verniği Parlak
427-9001

TANIM:
Üretan alkid esaslı, tek bileşenli, parlak parke verniğidir. 
ÖZELLİKLERİ:
Pinosan Parke Verniğinin; parlaklığı, çizilmeye ve darbelere karşı dayanıklılığı 
mükemmeldir. Uygulandığı yüzeyi kimyasallara karşı korur.
UYGULAMA ALANI:
Parke ve her türlü ahşap yüzeyin, kimyasal ve fiziksel etkenlerden korunması 
amacı ile kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlığı: 
• Yüzey tozdan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Eski vernikli yüzeylere 
uygulama yapılmadan önce, mutlaka ham ahşaba ulaşıncaya kadar sistre 
yapılmalıdır. Sistreden sonra, zımpara tozları iyice silinip uygulamaya geçilebilir. 
• Kuru ve temiz yeni parke yüzeylere önce Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği 
(956-9001) 1-2 saat ara ile 2 kat olarak uygulanmalı ve yeterli kurumadan sonra 
hafif zımparalama yapılmalıdır.
Uygulama:
• Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile 2 veya yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 3 kat 
uygulanır. İlk kat, verniğin yüzeye iyi nüfus etmesini sağlamak için %10-15 Dyo 
Sentetik Tiner ile inceltilmelidir. Katlar arasında 24 saat beklenmesi ve pürüz 
zımparası yapılması tavsiye edilir. 
• 3-4 gün içinde fiziksel ve kimyasal dayanıklılığını kazanır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
KURUMA SÜRESİ (25°C):
Dokunma kuruması 30 dakika, toz kuruması 2-3 saat, sert kuruması 4-6 saattir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta 1 L ile 10-15 m² alan kaplanabilir. 

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate)içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 3,8-5,6 m2

Bidon *12 Kg 65-98 m2

Galon *2,5 L 12,5-18,8 m2

Bidon *15 L 75-112,5 m2

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
24 saat

Karıştırınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Uygulamaya
Hazır

TS 8693’e
UYGUNDUR.



PİNOSAN®

Yat Vernik
938

57 58

TANIM:
Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.
ÖZELLİKLERİ:
Pinosan Yat Vernik, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık 
özelliği ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı 
dirençlidir. 
UYGULAMA ALANI:
Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve 
pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan 
Ahşap Koruyucu ( 980-) üzerine uygulanır. 
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara 
yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. 
• Ahşap zararlılarına karşı koruma ve/veya ahşabı renklendirmek amacıyla 
Pinosan Yat Vernik öncesi, Pinosan Ahşap Koruyucu ( 980-) uygulanabilir.
Uygulama:
• Fırça veya rulo ile yüzeye 2 veya ahşabın emiciliğine bağlı olarak 3 kat uygulanır. 
İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için %15–20 
oranında Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar 
arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır. 
• Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile 
inceltilir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-16 m²  alan kaplanır. 

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate)içerir. 

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 4,5-6 m2

Bidon *15 L 90-120 m2

Galon *2,5 L 15-20 m2

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
24 saat

Karıştırınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

TS 8693’e
UYGUNDUR.

PİNOSAN®

Selülozik Parke Dolgu Verniği
956

TANIM:
Nitroselüloz esaslı tek bileşenli dolgu verniğidir.
ÖZELLİKLERİ:
Pinosan Selülozik Parke Dolgu Verniği; hızlı kurur ve kolay zımparalanır. Ahşabın ve 
parkenin gözenek ve birleşme noktalarını doldurarak, üzerine uygulanacak son kat 
verniklerin ahşap tarafından emilmesini önler, pürüzsüz zemin oluşturur, zaman ve 
malzemeden tasarruf sağlar.
UYGULAMA ALANI:
Her türlü ahşap, ahşap kaplama ve parke yüzey üzerinde kullanılmak üzere özel 
olarak formüle edilmiştir.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara 
yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. 
Uygulama:
• Kullanıma hazırdır. Gerekirse Dyo Selülozik Tiner ile inceltilebilir. Fırça veya rulo 
ile tek kat veya  yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 2 kat uygulanır. 
• Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Selülozik Tiner ile 
inceltilir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
• Katlar arasında 20-30 dakika beklenmesi tavsiye edilir. Ortam sıcaklığına bağlı 
olarak 1-2 saat sonra zımparalanabilir.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Selülozik Tiner ile yapılabilir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 8-12 m²  alan kaplanır.

TEHLİKE

Toluen, metil asetat, n-bütil asetat, propan-2-ol, 2-metilpropan-1-ol içerir. 

Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumayın.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 6-9 m2

Bidon *12 L 96-144 m2

Galon *2,5 L 20-30 m2

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

Katlar arası:
20-30 dak

Karıştırınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Zımpara
Yapınız

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.
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DYOTEK®

Lekeli İsli Yüzeyler için
Özel Boya
768

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Sert: 24 sa

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

61 62

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Yarımlık *0,375 L 1,7-2,1 m2

Birlik *0,75 L 3,4-4,1 m2

Galon *2,5 L 11,2-13,8 m2

Bidon *15 L 67,5-82,5 m2

DYOSTOP®

Rutubetli Yüzeyler için
Özel Boya
772

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM : 
Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, rutubeti 
bloke eden, kullanıma hazır, mat iç cephe duvar boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ :
İç cephede her türlü nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanabilir. Yağ ve alkid 
içermediğinden beyazlığını korur, sararmaz. Duvardan gelen nemi ve rutubeti bloke 
eder. Hızlı kurur. Alkali direnci çok yüksektir, dökülmez. Yüzeye astarsız mükemmel 
bir yapışma sağlar. Binalarda, özellikle su basmanı seviyesindeki nem ve rutubetin 
meydana getirdiği hasar ve dökülme problemlerinin çözümünde birebirdir. Rahatsız 
edici kokusu olmadığı için uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir.
UYGULAMA ALANI :
Binaların iç kısımlarında, duvar ve tavanlara rahatlıkla uygulanabilir. İçinde 
bulunan özel katkılar nemle kürlendiğinden hafif ıslak ve nemli yüzeylere uygulanır. 
Özellikle yazlıklar, depo ve bodrum katlarında, tünel, mahzen ve kiler gibi yoğun 
nemli ve alkali ortamlarda kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır. Eski 
boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edinceye kadar bir zımpara yardımıyla eski 
kabarmış dokular temizlenmeli, yüzey tozdan arındırılmalıdır. 
Boyama:
• Fırça veya rulo ile inceltilmeden uygulanır. Gerekirse %5-10 Dyoten 2000 İnceltici 
ile inceltilebilir.
• 24 saat ara ile iki kat uygulama önerilir.
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat ‘tir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 4-6 m² ,1 kg ile 3-4 m² alan boyanır.

TEHLİKE

Portland (Beyaz) Çimento , Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
Kusturmayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TANIM :
Termoplastik reçine esaslı, kokusu giderilmiş solventle formüle edilmiş, leke 
problemli yüzeyler için geliştirilmiş, kullanıma hazır mat iç cephe duvar 
boyasıdır.
ÖZELLİKLERİ : 
İç cephede her türlü boyalı/boyasız  yüzey üzerindeki lekeleri izole eder ve 
lekenin tekrar yüzeye çıkmasına engel olur. Yüzeylerde mevcut olan, nikotin, 
soba veya yangın sonrası oluşan kurum ve is, su, grafitti, mum boya, mürekkep, 
ruj, yağ (gres) lekelerini mükemmel şekilde izole ederek  tekrar yüzeye 
çıkmasını önler. Hiçbir boya sisteminin çözüm olmadığı kir problemlerinin 
giderilmesinde idealdir. Yağ ve alkid içermediğinden, beyazlığını korur, zamanla 
sararmaz. Nemli ortamlarda da kullanılabilir. Dökülmeye karşı dayanıklıdır. 
Yüzeye astarsız mükemmel bir yapışma sağlar. Rahatsız edici kokusu 
olmadığından, uygulamadan kısa süre sonra boyanan alan kullanılabilir. Üzeri 
su ve nötr deterjan ile yıkanabilir.
UYGULAMA ALANI :
Binaların iç kısımlarında her türlü boya üzerine, duvar ve tavanlara rahatlıkla 
uygulanabilir. Fabrika, atölye, lokantalar, sinema ve tiyatrolar, ofisler ve özel 
konutlarda çözüm bulunamayan leke ve izlerin kapatılmasında ve banyo, 
mutfak, kantin gibi nemli ortamlarda kullanılabilir.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyde bulunan eski kabarmış dokular temizlenmeli ve kusurlar 
düzeltilmeli, eski alkid esaslı boyalar zımparalanmalıdır. 
Boyama:
• Kullanıma hazırdır, fırça veya rulo ile inceltilmeden uygulanır.
• 24 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Dokunma kuruması 1-2 saat, sert kuruması 24 saat ‘tir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 9-11 m² , 1 kg ile 6,4-7,9 m² alan boyanır.

TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
Kusturmayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Uygulamaya
Hazır

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Sert: 24 sa

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 1,5-2,2 m2

Galon *2,5 L 5-7,5 m2

Bidon *15 L 30-45 m2

Uygulamaya
Hazır

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz



DYONEM®

Banyo, Mutfak ve Bebek
Odaları için Özel Boya
457

Karıştırınız Rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından 
24 saat sonra ilk 
kat Katlar arası: 

6 saat

63 64

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
DYONEM, özellikle boya filmi üzerinde nem(yoğuşma) oluşturan banyo, mutfak 
gibi rutubetli mekanlarda bu problemin önlenmesi amacıyla tasarlanmış, 
ayrıca sıcak yüzeyi ve kadife dokusu ile bebek odalarında ve her türlü iç 
mekanlarda da rahatlıkla kullanılabilen akrilik kopolimer esaslı bir boyadır. 
Kompozisyonu iki farklı etkiye sahiptir.

1 FİZİKOTERMAL ETKİ
Fizikotermal etki, boya içerisinde bulunan izole edici özelliğe sahip mikro cam 
parçacıklarla sağlanmaktadır. DYONEM, mikro cam bilyeler sayesinde, 
sürüldüğü yüzeylerde çift cam sisteminde çalışarak (cam/hava/ cam) izole edici 
bir film oluşturur. DYONEM diğer boyalara göre 3.5 kat daha düşük ısı 
geçirgenlik katsayısına sahiptir. Mikro cam bilyeler ve düşük ısı geçirgenliği 
sayesinde boya filmi üzerinde su buharının yoğuşmasını engeller ve ısı kaybını 
önlemeye yardımcı olur. İçerdiği mikro cam bilyeler sayesinde diğer boyalara 
göre uygulandığı yüzey daha sıcak olmakta böylece izolasyona katkı 
sağlamaktadır .

2 DEKORATİF ETKİ
Mat desenli bir görünüm ve sıcak bir yüzey sağlar.
ÖZELLİKLERİ:
Termal ve izolasyon etkilerinin, yoğuşma ve teneffüs etme özelliklerinin yanı 
sıra insan sağlığına ve çevreye dosttur. Her türlü yüzeye mükemmel bir 
yapışma gösterir, çatlama dökülme yapmaz. Uygulandığı alanlara desenli mat 
bir görünüm ve sıcak bir yüzey sağlar. Solmayan renkleriyle her mevsim 
kolaylıkla uygulanır ve çabuk kurur. Pastel ve canlı renkleriyle mutfak banyo ve 
bebek odalarının vazgeçilmez boyasıdır. 
UYGULAMA ALANI: Özellikle nemli ortamlar için tasarlanmıştır. Banyo, mutfak 
vb. rutubetli mekanlarda sorun çözücü olarak kullanılacağı gibi yüzeyinin diğer 
boyalara göre daha sıcak olması nedeniyle bebek odalarında  kullanılması 
tavsiye edilir. Ancak duş kenarları gibi sürekli su ile direkt temas eden 
yüzeylere uygulanmamalıdır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yeni boyanacak yüzeylerde uygulama: Dyorit Macun ile düzgünleştirilmiş 
yüzeylere Dyobinder uygulanır. “Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon 
astarları kullanılmamalıdır”. Astar uygulamasından 2 saat sonra su ile hacmen 
%10 inceltilmiş  DYONEM rulo ile 2 kat veya yoğuşmayı önleme etkisini 
artırmak için 3 kat uygulanır. Düzgün uygulama yapabilmek için tek yönde 
tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır. Katlar arası en az 6 saat 
beklenmesi önerilir.
Eski boyalı yüzeylere uygulama :  DYONEM ile boyanacak yüzeyler her türlü kir, 
yağ, gevşek ve kabarmış dokulardan arındırılmalıdır. Küf ve bakteri önleyici 
solüsyon ile temizlenmelidir. DYORİT veya saten alçı gibi çok emici yüzeyler 
üzerine uygulanmış eski plastik boyalı yüzeylere macun tamiri yapılmasının 
ardından Dyobinder uygulanarak (“Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon 
astarları kullanılmamalıdır”) yukarıda belirtildiği şekilde  DYONEM tatbik edilir. 
Eski sentetik boyalı yüzeylerde ise; yüzey iyice zımparalanıp, zımpara tozları 
yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra hacmen %10 inceltilen DYONEM 2 veya 3 kat 
(yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için) olarak rulo ile uygulanır.

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 7,5-9 m2

Bidon *15 L 45-52,5 m2

SU BAZLI

TS 5808’e
UYGUNDUR.

BOYANABİLEN ALAN: 
2 katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 3-3,5 m², 1 kg ile 3-3,5 m²  alan boyanır.
3 katta(Yoğuşmayı önleme etkisini artırmak için) yüzeye bağlı olarak 1 L ile 
2,5-3 m² alan boyanabilir.

Karışım:2-Oktil-2H-İzotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 
247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

%10
Su ile İnceltiniz



TEKNOLONG®

PTFE Katkılı
Yüzey Koruyucu
587

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 15-20 m2

Bidon *15 L 90-120 m2

DYOFLEKS® ELYAFLI
Çatı İzolasyon Malzemesi
327

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, elyaf katkılı sıvı çatı izolasyon malzemesidir. 
ÖZELLİKLERİ:
Su yalıtımı ve özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir. Kimyasal ve UV direnci 
yüksek, yapışması mükemmel, su geçirmez ve dekoratiftir. Yapısındaki elyaf 
sayesinde mekanik darbelere karşı daha dayanımlıdır. Yarı akışkan özelliği ile 
yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını 
sağlar. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini korur. 
UYGULAMA ALANI:
Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, briket, eternit, 
ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek 
tabakalardan arındırmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. ‘’Astarlama 
işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır’’. 
Boyama:
• Temizlenmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Dyofleks Elyaflı Çatı 
İzolasyon Malzemesi uygulamadan önce, Dyofleks Çatı İzolasyon Malzemesi %40 
oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak uygulanmalı, astar kuruduktan 
sonra üzerine inceltilmeden iki veya üç kat halinde Dyofleks Elyaflı ürünü 
uygulanmalıdır. 
• Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygulama olacak 
şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 saat 
boyunca yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Üzerinde gezilecek ve mekanik 
darbelere maruz kalacak yüzeylerin üzerine koruyucu bir kaplama yapılması 
gerekmektedir.
BOYANABİLEN ALAN :
• Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1 m², 1 kg ile 0,66- 1 m² alan boyanır. 

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC 
no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik 
reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TANIM:
Solvent bazlı, PTFE katkılı yüzey koruyucudur.
ÖZELLİKLERİ:
Pres tuğla, taş, beton, brüt beton, sıva vb. yüzeylerin dış görünümünü 
değiştirmeden korunmasını sağlar. Yüzey durumuna göre tozumayı önleme 
özelliğine sahiptir. Su itici özelliği ile suyu geçirmez, güneş ışınları ve hava 
kirliliği gibi atmosfer koşullarına karşı çok iyi direnç gösterir.
UYGULAMA ALANI:
Beton, tuğla, doğal taş, kiremit, gaz beton vb emici mineral esaslı yüzeylerde 
koruyucu olarak kullanılır. Emici olmayan yüzeylere (mermer, granit vb) 
uygulama yapılmaz.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlığı: 
• Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. 
• Yüzeyde tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye 
kadar uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama:
• Kullanıma hazırdır. Tek kat halinde fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle 
uygulanır.
• Sert kurumasını 24 saatte tamamlar.
UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak, 1 L ile 6 - 8 m², 1 kg ile 7 - 9 m²  alanda uygulama 
yapılabilir.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik, 
Alkanes, C14-17, Chloro içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Genetik hasara yol açabilir.
Kansere yol açabilir.
Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Uygulamaya
Hazır

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat

Katlar arası: 6 saat

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 2,25-2,50 m2

Bidon *20 L 13-20 m2

TS 39’a
UYGUNDUR.

TS 7847’e
UYGUNDUR.

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

SU BAZLI

İnceltmeden
Uygulayınız

0°C
Donmaktan 
koruyunuz



DYOFLEKS®

Çatı İzolasyon Malzemesi
328

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Yüzeyi
temizleyiniz

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 2,25-3,50 m2

Bidon *15 L 13-20 m2

TANIM:
Akrilik esaslı sıvı çatı izolasyon malzemesidir. 
ÖZELLİKLERİ:
Su yalıtımı ve özellikle çatı izolasyonu için geliştirilmiştir. Yarı akışkan özelliği 
sayesinde, yüzeyleri kolaylıkla kaplar. Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin 
dışarı çıkmasını sağlar. %600 elastiktir. Sıcak ve soğuk farklarında elastikiyetini 
korur. Çekme mukavemeti 24 saat sonra, 23 °C'da, 25 kgf/cm²'dir. Kimyasal ve 
UV direnci yüksek, yapışması mükemmel, su geçirmez ve dekoratiftir.
UYGULAMA ALANI:
Su ve nem geçirimsizliği istenilen binalarda, beton, sıva, tuğla, ytong, briket, 
eternit, ahşap, oluklu ve oluksuz asbestli çatı kaplama levhalarında güvenle 
kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey hazırlama:
Uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı engelleyici her türlü yağ, kir ve gevşek 
tabakalardan arındırmalı; yüzey temiz ve kuru bir hale getirilmelidir. 
‘’Astarlama işleminde kesinlikle izolasyon astarları kullanılmamalıdır’’. 
Boyama:
• Temizlenmiş  ve uygulamaya hazır hale getirilmiş yüzeylere, Dyo Çatı 
İzolasyon Malzemesi %40 oranında su ile inceltilerek bir kat astar olarak 
uygulanmalı, astar kuruduktan sonra üzerine inceltilmeden iki veya üç kat 
halinde uygulanmalıdır. 
• Uygulanacak her kat, bir evvelki katın ters yönünde çapraz uygulama olacak 
şekilde en az 24 saat içinde uygulanmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyler 24 
saat boyunca yağmur, kar ve dondan korunmalıdır. Üzerinde gezilecek ve 
mekanik darbelere maruz kalacak yüzeylerin üzerine koruyucu bir kaplama 
yapılması gerekmektedir.
BOYANABİLEN ALAN :
• Yüzeye bağlı olarak 1 L ile 0,9- 1,4 m², 1 kg ile 0,66- 1 m² alan boyanır. 

Karışım: 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC 
no.247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no.220-239-6] (3:1) içerir. 
Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Havasız tabanca 
ile uygulayınız.

TS 7847’e
UYGUNDUR.SU BAZLI

%40 su ile
inceltiniz

5o-35oC
uygulayınız

Astar 
uygulamasından 24 
saat sonra ilk kat

Katlar arası: 6 saat

0°C
Donmaktan 
koruyunuz



ASTARLAR

Dyobinder
Geçiş Astarı
Albin Astar
Nanotex Dolgulu Astar
Teknotex Dolgulu Astar
Brüt Beton Astarı
Kivastar
Astar Boya
Antipas
Özel Antipas

AS
TA

R
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DYOBİNDER®

Akrilik Emülsiyon Esaslı
Konsantre Astar
894

Karıştırınız Fırça/rulo ile 
uygulayınız

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma Süresi:
2 saat

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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GEÇİŞ ASTARI®

557

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, özellikle solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç 
cephe sıvalı sağlam yüzeylerde ve renk geçişlerinde kullanılabilecek dolgulu iç 
cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Boya 
performansını artırır, boya sarfiyatını azaltır.
UYGULAMA ALANI:
Solvent bazlı boya üzerine su bazlı iç cephe boya uygulanarak değişiklik yapılmak 
istendiğinde geçiş astarı olarak kullanılır. Ayrıca her türlü beton, gaz beton, briket, 
tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde son kat ürünlerin uygulamasından önce iç 
cephelerde astar olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, 
eski sentetik boyalı yüzey hafifçe zımparalanarak yağ ve kir yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Hacimce %10 oranında su ile inceltilen Geçiş Astarı fırça veya 
rulo ile tek kat olarak tatbik edilir. 
ASTARLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-20 m², 1 kg ile 9-12,5 m² alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TANIM:
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, şeffaf iç ve dış amaçlarla kullanılan bir 
duvar astarıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyayı yüzeye 
bağlar, boya sarfiyatını azaltır.
UYGULAMA ALANI:
Beton, gaz beton, alçı, sıva ve benzeri ham duvarlarda, eski kireç badanalı, 
emülsiyon esaslı eski iç ve dış boyalı yüzeylerde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Kullanmadan önce iyice karıştrırın. Dyobinder hacmen 7 misli su ile inceltilir, 
fırça veya rulo ile yüzeye iyice yedirilir. Uygulamadan önce kabarmış, gevşek ve 
sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile silinerek 
temizlenmelidir.
ASTARLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 50-70 m², 1 kg ile 47-66 m² alan astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 35-50 m2

Onluk *7,5 L 105-150 m2

Bidon *15 L 210-300 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
24 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

%10
Su ile İnceltiniz

1/7
Su ile İnceltiniz

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *1 L 50-70 m2

Onluk *2,5 L 125-175 m2

Bidon *15 L 750-1050 m2

SU BAZLISU BAZLI



ALBİN ASTAR®

Alçılı Yüzey Astarı Dolgulu Astar
508

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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NANOTEX®

584

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Özel reçine ile formüle edilmiş, dış cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Su itici özelliği ile yağmur ve sıçratma sularının yapı içerisine sızmasını önlediği gibi 
yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını sağlar. 
Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler, yüzeyleri sağlamlaştırır. Dolgulu olması 
nedeni ile örtücülüğe de etkisi vardır. 
UYGULAMA ALANI:
Nanotex Dış Cephe Boyasının uygulanacağı tüm yüzeylerde son kat 
uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 
UYGULAMA  ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlığı:
Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz çıkışı 
devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama 
yapılmamalıdır. 
Astarlama:
Nanotex Dolgulu Astar hacimce %10–20 oranında inceltilerek, Nanotex Dış Cephe 
Boyasının uygulanacağı tüm yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak 
tek kat halinde uygulanır. Nanotex  Dış Cephe Boyası uygulaması 6 saatten önce 
yapılmamalıdır.
ASTARLANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 8-10 m² alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, şeffaf kullanıma hazır iç cephe astarıdır..
ÖZELLİKLERİ:
Yüzeye çok iyi nüfuz eder. Sağlam bir zemin hazırlayarak son kat boyanın 
yüzeye iyi yapışmasını sağlar. Boya performansını artırır, boya sarfiyatını azaltır.
UYGULAMA ALANI:
Saten alçı, alçıpan, çok emici yüzeyler ile, Dyorit İç Cephe Duvar Macunu ile 
düzeltilmiş yüzeyler ve eski kireç badanalı yüzeylerde son kat boya 
uygulamasından önce astar olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Uygulamaya hazır haldedir. İnceltme gerektirmez. Uygulamadan önce 
kabarmış, gevşek ve sağlıksız görünümlü yüzeyler kazınmalı, yağ ve kir, su ile 
silinerek temizlenmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile yüzeyin emiciliğine bağlı 
olarak bir veya iki kat olarak tatbik edilir.
ASTARLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 13 - 16 m² , 1 kg ile 13 - 16 m² alan 
astarlanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon *15 L 120-150 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

%10-20
Su ile İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *4 L 52-64m2

Bidon *17,5 L 227,5-280 m2

Uygulamaya
Hazır

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

SU BAZLI SU BAZLI



TEKNOTEX®

Dolgulu Astar
581

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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BRÜT BETON ASTARI

596

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, alçı ve çimento 
esaslı sıvaların yüzeye aderansını, çalışma süresini işlenebilirliğini arttırıcı astardır.
ÖZELLİKLERİ:
İç ve dış mekanlarda, düşey yüzeylerde ve tavanlarda, çimento ve özellikle alçı 
esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere yapışmasını arttıran, bu sıvaların hızlı 
su kaybını önleyen, çalışma süresini ve işlenebilirliğini arttıran kolay uygulanabilen 
astardır. 
UYGULAMA ALANI:
Brüt beton duvar, kolon ve tavanlarda alçı ve çimento esaslı sıva uygulamasından 
önce uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulamadan önce aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin 
kalıntıları yüzeyden uzaklaştırılmalı ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. 
Uygulama:
İstenilen kıvama göre %30-50 arası su ile inceltilerek 3-5 dakika karıştırılarak 
homojen ve topaksız bir karışım elde edildikten sonra posteki rulo ile önceden 
hazırlanmış yüzeye tek kat uygulanır. Uygulama sırasında ürün belirli aralıklarla 
karıştırılmadır. Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile 
temizlenmelidir.
UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 4-7 m² alan astarlanır.
DEPOLAMA:
Kuru ve serin ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında, dondan korunarak 
depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda en en fazla 3 palet üstüste konarak 
depolanmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevk edilmelidir. Uzun süreli 
depolamalarda, paletler üst üste konulmamalıdır. Raf ömrü, uygun depolama 
koşullarında, üretim tarihinden itibaren 36 aydır. Açılmış ambalajların ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:
Depolama alanları havalandırılmadır. Uygulama sırasında, uygun gözlük, koruyucu 
eldiven, maske ve iş elbisesi kullanılmalıdır. Cilde ve göze temas etmesi halinde 
hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen tıbbi yardım 
alınmalıdır. Uygulama alanaına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. 
Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na 
bakınız.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı,  dış cephe astarıdır.
ÖZELLİKLERİ:
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını 
sağlar. Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey 
tarafından farklı olarak emilmesini engeller. Dolgulu olması nedeni ile 
örtücülüğe de etkisi vardır. 
UYGULAMA ALAN :
Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat 
uygulamasından önce astar olarak kullanılır. 
UYGULAMA  ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlığı: 
Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz 
çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar 
uygulama yapılmamalıdır. Uygulama için fırça, rulo veya püskürtme yöntemi 
kullanılabilir.
Astarlama: 
Teknotex Dolgulu Astar hacimce %10–20 oranında inceltilerek beton, sıva ve 
benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde  son kat uygulamasından önce 
astar olarak tek kat halinde uygulanır. Son kat boya uygulaması 6 saatten önce 
yapılmamalıdır.
ASTARLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10-12 m² alan astarlanır. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon *12 Kg 48-84 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
24 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

%30-50
Su ile İnceltiniz

TANIM:

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *2,5 L 25-30 m2

Bidon *15 L 150-180 m2

Onluk *7,5 L 75-90 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
6 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

%10-20
Su ile İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Rulo ile 
uygulayınız

SU BAZLI SU BAZLI



KİVASTAR®

Sentetik Astar Sentetik Astar
513

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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ASTAR BOYA®

510

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı astar boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve sağlam 
yüzey sağlar.
UYGULAMA ALANI :
İç ve dış yüzeylerde sentetik son kat boyaların altına astar olarak  kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yeni ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap Koruyucu ile 
doyurulur. Gerektiğinde Dyo Süper macun ile yüzey düzgünleştirilip zımpara yapılır.
Boyama:
• Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Astar Boya 50-100 ml Dyo Sentetik Tiner ile 
inceltilir, tek kat uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik son 
kat boyalar uygulanabilir.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Dokunma kuruması 2 saat, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 8 saattir.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak,1 L ile 12-15 m2, 1 kg ile 7-9 m2 alan boyanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) 
içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TANIM:
Alkid bağlayıcı esaslı sentetik astar boyadır.
ÖZELLİKLERİ:
Fırça izi bırakmaz, akma yapmaz, yüzeye iyi yapışır, son kat için düzgün ve 
sağlam yüzey sağlar.
UYGULAMA ALANI :
İçte ve dışta, ahşap ve madeni yüzeylerin korunmasında, sentetik son kat 
boyaların altına astar olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler her türlü kir, pas ve yağdan temizlenmelidir. Gerektiğinde Dyo Süper 
Macun ile yüzey düzgünleştirilip zımpara yapılır. 
• Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif Ahşap koruyucu ile 
doyurulduktan sonra, metal yüzeylerde ise Dyo Antipas ile astarlandıktan sonra 
Kivastar uygulanır.
Astarlama:
• Fırça ve rulo uygulamasında 1 L Kivastar 50-100 ml Dyo Sentetik Tiner ile 
inceltilir, tek kat uygulanır. Bir gün sonra zımpara yapılarak, üzerine sentetik 
son kat boyalar uygulanabilir. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Dokunma kuruması 1 saat, toz kuruması 2 saat, sert kuruması 8 saattir.
ASTARLANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak,1 L ile 13-16 m², 1 kg ile 8-10 m² alan astarlanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 9,8-12 m2

Onluk *10 Kg 80-100 m2

Galon *2,5 L 32,5-40 m2

Bidon *20 Kg 160-200 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Dok: 1 sa
Toz: 2 sa
Sert: 8 sa

%5-10
Tiner ile İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 9-11 m2

Onluk *10 Kg 70-90 m2

Galon *2,5 L 30-37,5 m2

Bidon *20 Kg 140-180 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Dok: 2 sa
Toz: 3 sa
Sert: 8 sa

%5-10
Tiner ile İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

TS 11651’e
UYGUNDUR.

TS 11651’e
UYGUNDUR.



ANTİPAS®

Sentetik Koruyucu Astar Sentetik Koruyucu Astar
515

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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ÖZEL ANTİPAS®

722

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM :
Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan ekonomik astardır.
ÖZELLİKLERİ :
Yüzeye iyi yapışan, hızlı kuruyan, neme ve suya karşı dayanıklı astar boyadır.
UYGULAMA ALANI :
İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan  arındırılır. Toz, gres ve 
yağlar solventle silinerek temizlenir. 
Astarlama:
• Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerektiğinde Dyo Sentetik 
Tiner ile inceltilebilir. 
• 8-12 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 3 saat, sert kuruması 5 saattir.
ASTARLANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 12-16 m², 1 kg ile 7,5-10 m² yüzey   
astarlanabilir.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
2-bütanonoksim, cobalt bis(2-ethylhexanoate) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TANIM :
Alkid bağlayıcı esaslı, pas önleme özelliği olan sentetik astardır.
ÖZELLİKLERİ :
Nem, su ve tuzlu suya dayanıklılığı, mükemmel yapışması ve hızlı kuruması 
üstün özellikleridir.
UYGULAMA ALANI :
İç ve dış tüm metal yüzeylerde pas önleyici astar olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Yüzeyler tel fırça, raspa veya kum püskürtme ile pastan  arındırılır. Toz, gres 
ve yağlar solventle silinerek temizlenir. 
Astarlama:
• Fırça, rulo veya püskürtme tabancası ile uygulanır. Gerektiğinde Dyo Sentetik 
Tiner ile inceltilebilir. 
• 8 saat ara ile 2 kat uygulama önerilir.
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir. 
KURUMA SÜRESİ (25°C):
Dokunma kuruması 15 dakika, toz kuruması 4 saat, sert kuruması 8 saattir.
ASTARLANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 14-18 m² ,1 kg ile 11-15 m² alan  
astarlanabilir.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *0,75 L 5,2-6,8 m2

Onluk *7,5 L 52,5-67,5 m2

Galon *2,5 L 17,5-22,5 m2

Bidon *15 L 105-135 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Dok: 15 dk
Toz: 4 sa
Sert: 8 sa

Tiner ile
İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *3 Kg 11,2-15 m2

Bidon *20 Kg 75-100 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Dok: 15 dk
Toz: 3 sa
Sert: 5 sa

Tiner ile
İnceltiniz

Fırça/rulo ile 
uygulayınız

Emici sistem 
tabanca ile 
uygulayınız.

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

TS 11651’e
UYGUNDUR.

TS 11651’e
UYGUNDUR.
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SÜPER MACUN®

Deniz Vasıtaları ve
İnşaatları için Dış Cephe Duvar Macunu
512

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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AKROFİLLER®

567

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Akrilik emülsiyon esaslı dış cephe duvar macunudur.
ÖZELLİKLERİ:
Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan, dış şartlara dayanıklı, nemin dışarı atılmasını 
sağlayan bir dış cephe duvar macunudur.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç ve dış cephelerinde gözenek ve izlerin düzeltilmesinde, çatlakların 
doldurulmasında ve düzgün bir yüzey elde etmek için kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulamadan önce, yüzeyler her türlü yağ, toz, kir ve gevşek parçalardan 
arındırılmalıdır. 
• Yeni sıvalı yüzeyler ile eski, emici ve zayıf yüzeylerde; yüzeyi sağlamlaştırmak 
için astar olarak Dyobinder kullanılmalıdır. Uygulamadan önce çimentonun 
prizlenmesi için 4 hafta beklenilmelidir.
• Astar uygulamasından sonra Dyobinder’de 4 saat bekletilmelidir. Binderlerin, 
yüzeyde film oluşturmayacak şekilde uygulanmasına dikkat edilmelidir. 
Uygulama:
• Kullanıma hazır haldedir. Düzgün yüzey elde etmek için iki kat spatula veya mala 
ile uygulanır. İkinci kat uygulaması için birinci katın tamamen kuruması 
beklenmelidir. 
BOYANABİLEN ALAN:
Yüzeye bağlı olarak;
• Tek katta  1 kg ile 0,65 – 1,25 m² alan macunlanabilir. 

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TANIM :
Alkid bağlayıcı esaslı sentetik macundur.
ÖZELLİKLERİ :
Suya ve deniz şartlarına dayanıklıdır. Kalın uygulamada çatlama yapmaz, 
uygulaması çok kolaydır. 
UYGULAMA ALANI :
Deniz taşıtlarının ve inşaatların ahşap ve metal, iç ve dış yüzeylerinde kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Ahşap yüzeylerde, budaklar yakılıp Pinosan Dekoratif (renksiz) Ahşap 
koruyucu ile doyurma yapılır.
Uygulama:
• Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için Süper Macun uygulanır. Derin çukurlu 
yüzeylerde yapılacak macun uygulamasının, ince katlar halinde yapılması  
tavsiye edilir. Macun uygulama sonrası, üzerine Dyo Kivastar veya Astar Boya 
uygulanır. 
• Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Uygulama kalınlığına bağlı olarak 6-8 saat.
UYGULANABİLEN ALAN :
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 5-10 m² alan macunlanır.

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik, 2-bütanonoksim, cobalt 
bis(2-ethylhexanoate) içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Kansere yol açma şüphesi var.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Galon *4,5 Kg 3-6 m2

Bidon *25 Kg 16,5-30 m2

Yüzeyi
temizleyiniz

Kuruma süresi:
4-8 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

İnceltmeyiniz

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Yarımlık *0,4 Kg 2-4m2

Birlik *0,8 Kg 4-8 m2

Bidon *25 Kg 125-250 m2

Galon *3 Kg 15-30 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
6-8 saat

Spatula ile 
uygulayınız

Spatula ile 
uygulayınız

Kuru zımpara 
yapınız

Uygulamaya
Hazır

Uygulamaya
Hazır

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

SU BAZLI



DYORİT®

İç Cephe Duvar Macunu Su Bazlı Ahşap Macunu
550

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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AKROSÜPER®

564

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM :
Akrilik esaslı, su bazlı ahşap macundur.
ÖZELLİKLERİ :
Sentetik macunlara göre dolgu gücü yüksek, kuruma süresi hızlı, uygulaması ve 
zımparalanması daha kolaydır.
UYGULAMA ALANI :
Her türlü ahşap yüzeylerde, dolgu ve yüzey düzeltme macunu olarak kullanılır.
UYGULAMA ŞEKLİ : 
Yüzey Hazırlama:
• Ahşap yüzeylerde, kabaran,dökülen kısımlar temizlendikten sonra Pinosan 
Dekoratif (renksiz) Ahşap koruyucu ile yüzey doyurma ve koruma işlemi yapılır.
Uygulama:
• Doyurma ve koruma işleminden sonra spatula yardımı ile Akrosüper macun 
uygulanır. 
KURUMA SÜRESİ (25ºC) :
2-3 saat sonra zımparalanabilir.
UYGULANABİLEN ALAN :
Tek katta uygulama kalınlığına bağlı olarak 1 kg ile 2-5 m² alan  macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

TANIM:
PVA emülsiyon esaslı iç cephe duvar macunudur.
ÖZELLİKLERİ:
Su ve neme dayanıklıdır. Duvarın nefes almasına izin verir. Üzerine sürülecek 
boyanın dayanıklılığını arttırır, sarfiyatını azaltır.
UYGULAMA ALANI:
Binaların iç cephelerindeki her tür ince sıvalı duvar yüzeyinde, pürüzsüz, 
düzgün bir yüzey elde etmek için uygulanır.
UYGULAMA ŞEKLİ:
Yüzey Hazırlama:
Uygulama yapılacak tam kurumuş duvar yüzeylerde, her tür yağ, kir, kabarmış 
tabaka ve sıvadaki zayıf tutunmuş kum tanecikleri yüzeyden uzaklaştırılıp, 
Dyobinder ile astarlanır.
Uygulama:
Astarlama işleminden sonra Dyorit Macun geniş bir spatula ile uygulanır. Yüzey 
düzgünlüğü zımpara ile veya macun kurumadan önce ıslak keçe ile 
perdahlanarak sağlanır.
UYGULANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg. ile 1-2,5 m² alan macunlanabilir.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H 
-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Birlik *1,25 Kg 2,5-6,3 m2

Galon *4 Kg 8-20 m2

Yüzeyi
temizleyiniz

Kuruma süresi:
2-3 saat

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon *25 Kg 25-62,5 m2

Galon *4,5 Kg 4,5-11 m2

Yüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

5o-35oC
uygulayınız

Kuruma süresi:
2-3 saat

Spatula ile 
uygulayınız

Spatula ile 
uygulayınız

Kuru zımpara 
yapınız

Uygulamaya
Hazır

Uygulamaya
Hazır

Kuru zımpara 
yapınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

0°C Donmaktan 
koruyunuz

Karıştırınız

SU BAZLI SU BAZLI



YOL ÇİZGİ
BOYALARI
DYO Trafik
Dyotrafik Tiner
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Dyo Trafik

1202

Dyo Trafik

2215



DYOTRAFİK®

Yol Çizgi Boyası Tiner
010

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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DYOTRAFİK®

822

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Dyo markalı yol çizgi boyalarının uygulamasında inceltici olarak kullanılmak üzere 
imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının temizlenmesinde de kullanılır.

Uyarı Kelimesi :
Tehlike

Zararlılık İfadeleri:
H225     Çok alevlenir sıvı ve buhar.
H304     Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315     Cilt tahrişine yol açar.
H336     Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361    Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
H373    Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol 
açabilir.

Önlem  İfadeleri:
P210    Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P260  Buharını/spreyini solumayın.
P271    Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.
P301+P310   YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU 
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501  İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak yetkili 
tesislerde tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

Aseton ve Toluen içerir.

TANIM :
Sentetik reçine esaslı , mat görünümlü yol çizgi boyasıdır. 
ÖZELLİKLERİ :
Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir.
UYGULAMA ALANI :
Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik  kontrol 
çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt yüzeye uygulanabilir.Beton 
yüzeye uygulanması tavsiye edilmez.
UYGULAMA ŞEKLİ: 
Yüzey Hazırlama:
• Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. 
Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir.
Uygulama:
• İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. 
%5 822-9108 Dyotrafik Tineri ile inceltilerek kullanılabilir. 
• Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın 
sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla,ve taze boya filmi 
üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde, temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik 
edilerek yapılmalıdır.
KURUMA SÜRESİ (25°C) :
Yüzey kuruma 15 dakikadan daha azdır.Dip kuruma maximum 45 dakikadır.
BOYANABİLEN ALAN:
Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1 m² 
alan kaplanabilir(kayıplar hariç)
PARLAMA NOKTASI: < 21ºC
UYARI KELİMESİ : Tehlike
ÖNLEM İFADELERİ : 
P210    Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara 
içilmez.
P260  Buharını/spreyini solumayın.
P271    Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/giysi/gözlük/maske kullanılmalıdır.
P301+P310   YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 
NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501    İçeriği/kabı tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

ZARARLILIK İFADELERİ:
H225     Çok alevlenir sıvı ve buhar.
H304     Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315    Cilt tahrişine yol açar.
H336   Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373    Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucunda organlarda hasara yol 
açar.

Aseton ve Toluen içerir.

Ambalaj Dolum
Boyanabilen alan

(2 katta)

Bidon *15 L 24 m2

Galon *2,5 L 4 m2

KarıştırınızYüzeyi
temizleyiniz

5o-35oC
uygulayınız

Dip: 45 dk
kuruma

Teknik bültene 
bakınız

Gerekli 
durumlarda 

inceltiniz

Rulo/havalı
tabanca ile
uygulayınız

Pratik
Sarfiyat

m2

Kat

Sıcaktan 
koruyunuz

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

TS EN 1871’e
UYGUNDUR.



TİNERLER

Dyoten 2000
Saf Terebentin
Sentetik Tiner
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DYOTEN®2000
Tiner
807

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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SAF TEREBENTİN

816

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 

TANIM:
Sentetik esaslı tüm boya, vernik ve astarların inceltilmesinde kullanılan, çam 
reçinesinden elde edilen saf ve doğal tinerdir. 
ÖZELLİKLERİ :
Fırça ile sürülmeyi kolaylaştırır, kurumayı çabuklaştırır ve yüzeye yapışmayı arttırır.
UYGULAMA ALANI :
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında inceltici 
olarak ve yağ, kir ve taze boya lekelerinin temizlenmesinde, pirinç, gümüş ve nikelaj 
gibi  parlak yüzeylerin parlatılmasında kullanılır. 
Parlama Noktası:
35ºC

TEHLİKE

Turpentine,oil içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

TANIM:
Solvent bazlı boyaları inceltmek için kullanılan kokusuz solventtir.
ÖZELLİKLERİ :
Kokusuzdur.
UYGULAMA ALANI :
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında 
inceltici olarak ve boya alet, ekipmanlarının temizlenmesinde kullanılır.
Parlama Noktası:
>50ºC

TEHLİKE

Alkanlar C9-12-izo- içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
Kusturmayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız



SENTETİK®TİNER

811

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.
Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON’ u arayabilirsiniz. 
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TANIM:
Her tip sentetik boya ve verniklerin; fırça, rulo ve tabanca uygulamalarında 
inceltici olarak kullanılmak üzere imal edilmiştir. Boya alet ve ekipmanlarının 
temizlenmesinde de kullanılır.
Parlama Noktası:
38ºC

TEHLİKE

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik içerir.

Alevlenir sıvı ve buhar.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
Buharını/spreyini solumaktan kaçının.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
Yutulduğunda : Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin 114 no’lu telefonunu veya 
doktoru/hekimi arayın.
İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

Sıcaktan 
koruyunuz

Kapağı Sıkıca
Kapatınız

TS 2436’a
UYGUNDUR.



BOYA YARDIMCI
MALZEMELERİ
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BOYA YARDIMCI MAZLEMELERİ

99 100

DYO FIRÇALAR ve RULOLAR

TANIM: Kaliteli bir boyanın işlevini yerine getirebilmesi için boya uygulama 
aletlerinin kalitesi de çok önemlidir. Yıllardır güvenle kullandığınız Dyo Fırça ve 
Rulolar bu konuda size artık daha çok seçenek sunuyor. Dünya standartlarına 
uygun malzemeler ve doğal Çin kılı ile üretilmekte olan Dyo Fırça ürünleri ve 
yüksek kaliteli malzemelerle üretilen Rulolar, her türlü kullanım ihtiyacınıza cevap 
veren çeşitleriyle boyamayı bir zevk haline getirmeye devam ediyor.

Boya uygulamalarının vazgeçilmez yardımcı malzemeleri olan Kaymaz Örtü ve 
Pratik Örtü ile de boya sonrası temizlik artık çok daha kolay hale geliyor.

FIRÇA SERİLERİ
DYO Extra
DYO Junior
DYO Kalfa Yağlı boya
DYO Kalfa Kestirme
DYO Süper Kestirme
DYO Kobra (Robot Fırça)
DYO Pratik Kestirme Fırça

RULO SERİLERİ
Gökkuşağı İç Cephe Rulosu (Profesyonel)
Gökkuşağı Dış Cephe Rulosu (Profesyonel)
İç Cephe Saten Rulosu (Profesyonel)
İç-Dış Cephe Rulosu (Profesyonel)
İç-Dış Cephe Rulosu (Standart)
İç Cephe Saten Rulosu (Standart)
Ekstra Lüks Saten Mini Rulo
Vernik Ruloları
Mercan Rulolar
Epoksi ve Alüminyum Ezme Rulosu
Kirpi Rulo ve Epoksi Çivili Ayakkabı

SIRIKLAR VE BOYA ELEĞİ-TAVASI
Teleskopik Uzatma Sırıklar
Boya Eleği ve Tavası

KORUYUCU ÖRTÜLER
Pratik Örtü
Zemin Örtüsü

MASKELEME BANTLARI VE ISPATULALAR
Maskeleme Bantları
Plastik Saplı Ispatula

MALALAR
Lüks Plastik Saplı Alçı Malaları
Kapalı Plastik Saplı Alçı Malaları
Kapalı Plastik Saplı Seramik Malaları (Kare Diş)
Zımpara Malaları
Derz Malaları
Tırfıl Malaları
Süngerli Mala

DEKORATİF RULO VE APARATLAR
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Renk Pınarı sistemi, formüllerin yer aldığı bilgisayar, renk yapma makinesi ve 
karıştırıcı setinden oluşan bir renk yapma sistemidir. Bu sistemin en büyük 
özelliği, klasik sınırlı renk elde etme seçeneklerini bir anda binlerce değişik 
renk seçeneğine çıkarmasıdır. Ürün çeşitleri ile birlikte düşünüldüğünde 
bilgisayara kayıtlı 30.000’in üzerinde renk formülü ile çalışan sistemde, 
renkler galon, onluk ve bidon olarak istenilen adette üretilebilmektedir.       
     
Sistemin diğer önemli bir özelliği de herhangi bir rengin her zaman birebir 
elde edilebilmesidir. Renk Pınarı bayileri aracılığı ile satış noktalarında anında 
renklendirme yapılabilmektedir. Su bazlı boya ve kaplamaların renklendirildiği 
DYO Renk Pınarı Sistemi’nde, iç mekânların yanı sıra dış cephe, ahşap ve 
metal yüzeyler için de renk ve ürün alternatifleri bulmak mümkündür. 
DYO’nun standart renklerinin yanı sıra NOVA, TVT, NCS ve RAL gibi 
uluslararası renk standartlarından da pek çok renk yapılabilmektedir. 

İç cephe boyalarında:
NANOİPEKMAT Nanoteknolojik İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 
Litre ve 15 Litre ambalajlarda,
TEKNOPLAST PTFE Katkılı İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre 
ve 15 Litre ambalajlarda,
DİNAMİK Silikonlu Silinebilir İpek Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 
Litre ve 15 Litre ambalajlarda,
DİNAMİK Silikonlu Silinebilir Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 
15 Litre ambalajlarda,
DYOPLAST Plastik Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,
DYOPLAST SİLİKONLU Silikonlu Mat İç Cephe Duvar Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre 
ve 15 Litre ambalajlarda,

Dış cephe boyalarında:
AKROMAX Saf Akrilik Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre 
ambalajlarda,
TEKNOTEX PTFE Katkılı Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre 
ambalajlarda,
DYOLASTEKS Esnek Dış Cephe Boyası, 15 Litre ambalajlarda,
DİNAMİK Silikonlu Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre 
ambalajlarda,
DYOSİL Silikonlu Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre 
ambalajlarda,
DYOTEX Akrilik Dış Cephe Boyası, 2,5 Litre, 7,5 Litre ve 15 Litre ambalajlarda,

Dış cephe kaplamalarında:
TEKNOTEX GRENLİ PTFE Katkılı Dış Cephe Kaplaması, 25 Kg ambalajında,
DİNAMİK GRENLİ Silikonlu Dış Cephe Kaplaması, 25 Kg ambalajında,
TEXTURE (GRENLİ) Dış Cephe Kaplaması, 25 Kg ambalajında,

Ahşap ve Metal boyalarında:
MASSIVELINE Su Bazlı Panel Kapı Boyası, 2,5 Litre ambalajında,
MASSIVELINE Su Bazlı Panel Kapı Boyası (İnci Parıltısı),0,75 Litre 
ambalajında,
HIDROLUX Su Bazlı Ahşap, Metal ve Duvar Yüzey Boyası, 0,75 Litre, 2,5 Litre, 
7,5 Litre, 15 Litre ambalajında,
HIDROTEN Su Bazlı Ahşap, Metal ve Duvar Yüzey Boyası, 2,5 Litre 
ambalajında,

Dekoratif boyalarında:
SENKRON Sedef Etkili Dekoratif İç Cephe
Duvar Boyası, 2,5 Litre, 15 Litre
ambalajında,

Sisteme dahil olan ürünlerdir.

Nedir?
Boyama öncesi renk seçimi sırasında büyük kolaylık sağlayan Bina 
Renklendirme Sistemi’dir.

Nasıl Çalışır?
RENKSAYAR’da üzerinde çalışılan binanın projesi, çizimi ya da fotoğrafı 
mimarı programlar kullanılarak 3 boyutlu hale getirilir ve istenen renk 
kombinasyonları oluşturulan 3D görsele kolaylıkla uygulanabilir. Böylece 
değişik renk alternatiflerinin bir arada görülmesini sağlayan RENKSAYAR, en 
doğru kararın alınmasında büyük kolaylık sunar.

Dekoratif boyalarında:
 Sedef Etkili Dekoratif İç Cephe

Dekoratif boyalarında:
 Sedef Etkili Dekoratif İç Cephe

Dekoratif boyalarında:

Duvar Boyası, 2,5 Litre, 15 Litre

Sisteme dahil olan ürünlerdir.


