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DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU 

 
 

BETEK GOLD  
Altın Varak Efektli Boya 
  
ÜRÜN TANIMI  
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır. 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER  
Betek Gold kesinlikle düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra; grenli, akrilik ve mineral 
esaslı kaplamalar, boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygulama yapılmalıdır. 
 
UYGULAMA  
Betek Gold uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. 
Eski boyalı yüzeylere mutlaka astar uygulanmalıdır. Renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4’er saat 
beklenerek 2 kat uygulama yapılmalıdır. Beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4’er saat beklenerek  
3 kat uygulama yapılmalıdır. SADECE TEKSTÜRLÜ YÜZEYLER ÜZERİNE UYGULAMA YAPILMALIDIR. 
 
DIŞ CEPHE UYGULAMASI 
Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yeni 
boyanacak ve eski boyalı yüzeyler; son kat boya rengine uygun tekstürlü ara kat ile gerekli zemin hazırlığı yapılır. Uygulama 
yapılacak yüzey tekstürlü ise yüzey mutlaka sarı tonlarında BetekSilan ile boyanmalıdır. Uygulama dış cephe rulosu ile 
yapılmalıdır. Uygulama esnasında erken kurumadan kaynaklanan problemler ile karşılaşmamak için direkt güneş ışığı, rüzgâr 
ve benzeri olumsuz şartlarda uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar 
arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat uygulanmalıdır. Uygulama kalabalık bir ekip tarafından yapılmalı ve uygulama 
yapılacak yüzey fuga vb. kullanılarak yekpare bitirilmelidir. 
 
İÇ CEPHE UYGULAMASI (Duvar kaplaması üzerine) 
Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yüzey düzgün 
hale getirildikten sonra, duvar kağıdı yapıştırıcısı, kalın desenli duvar kağıtları için mercan rulo, ince desenli duvar kağıtları için 
saten ruloyla yoğun bir şekilde ve aynı seviyede homojen olarak uygulanır. Desene bağlı olarak duvar boyutundan 10 cm büyük 
olacak şekilde kuru olarak kesilen kaplama duvara yukarıdan 5 cm fazlalık bırakılarak yapıştırılmaya başlanır. Kaplama duvara 
yapıştırılırken, yüzeye tam dik konumda olmalıdır. İkinci kaplama ise, birincinin üstüne bindirilmeden, sıfır çizgisinden desenler 
denk getirilerek, yapıştırılır. Malayla havası alınır. Duvar kaplamasının üzerine Betek Gold uygulaması yapılırken tam örtücü ve 
parlak bir görünüm sağlanması için, Betek Gold ürününün renginin aynı tonlarında alt yüzeye BetekSil uygulaması önerilir. 
BetekSil uygulamasından sonra, uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Uygulama saten 
rulo ile yapılmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat 
uygulanmalıdır.  
 
İNCELTME 

Kullanıma hazır 
 
KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR’de) 

İlk kuruma: 45 dakika 
Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir). 

 
SARFİYAT 
Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-110 ml/m2’dir. 1 Litre ile tek katta 9-12 m2 yer 
boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.  
 
AMBALAJ 
15L, 2,5 L 
 
DEPOLAMA  
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını 
kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.  
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Uyarı Kelimesi Dikkat 
 
Zararlılık İfadesi 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
 
Önlem İfadesi 
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 

 
Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar 
için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk 
yüklemez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve 
önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz. 

 

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 
standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir. 


