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        DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU 
 
 

MOMENTO SATIN 
 
ÜRÜN TANIMI  
Betek’in yenilikçi Aktif Silikon Teknolojisi ile geliştirilmiş tam silinebilir ve yıkanabilir özellikte, iç mekanlara 
ferahlık katan yarı mat dokudaki renkleri ile dekoratif su bazlı VOC uyumlu silikonlu son kat iç cephe boyasıdır. 

 
ÖZELLİKLERİ 
Geliştirilmiş yarı mat dokusu ile uygulandığı yüzeylere mükemmel pürüzsüzlük kazandırır. Geliştirilmiş yeni 
formülüyle, silinme ve sürtünmelere karşı dayanımı artırılmıştır. Sık kullanılan mekanlarda dahi güvenle 
kullanılabilir Aktif Silikon Teknolojisi ile Momento Satin yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü 
kazandırılmıştır. Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur. Boyacı 
dostudur. Yüzeye hızla yayılarak, işçilikten tasarruf sağlar. Kolay uygulanır, sıçrama, damlama yapmayacak 
şekilde formüle edilmiştir. Kapatma gücü yüksektir. Uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlar. Uygulandığı 
yüzey ile mükemmel bütünleşir. Çatlama, kabarma, dökülme yapmaz.  Su ile inceltilir, çevre dostudur. 
Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur. 
 
UYGULANACAK YÜZEYLER 
Momento Satin, iç cephe eski-yeni bo-yalı/sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, OSB, cam tekstili 
yüzeyler ve boyanabilir duvar kağıdı üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır. Momento 
Satin ürününden maksimum performans alabilmek ve boyanın kendine has doku ve parlaklığını yakalayabilmek 
için, ürünün saten alçı ve macun tarzı yüzey düzeltici ürünler ile hazırlanmış zeminler üzerine uygulanması 
tavsiye edilmektedir. 
 
UYGULAMA  
Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek ta-bakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz 
ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli 
(28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlen-melidir. Gerekli yüzey 
düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. 
Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzey-lerin tamamına hafif zımpara yapıl-dıktan sonra astar uygulamasına 
geçilmelidir. Bu yüzeylerde veya ilk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Betek Primer veya Betek 
Lux Primer kullanılmalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Betek 1/7-
1/10 Concentrated Primer veya Betek Gel Primer, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan 
uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılma-malıdır. 
Çok kirli yüzeylerde boyanın örtü-cülüğünü artırmak amacıyla 1 kat Kapatan leke örtücü boya uygulandıktan 
sonra, bir kat Betek Lux Primer ile astarlanmalı ve bir veya iki kat halinde son kat boya uygulan-malıdır. 
Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat 
edilmelidir. 
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı 
yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.                 
 

UYARI-1:  
Tam silinebilir boyalarda dikkat edilmesi gereken hususlar: Duvarlarda kirlilik oluştuğunda sadece lekeli alanı 
değil, tüm alanı kuruma-dan köşeden köşeye siliniz. Lokal silinmesi durumunda yüzeyde par-laklık farkı 
oluşabilir 
 
UYARI-2:  
Şeffaf Astarlar: Betek 1/7-1/10 Concentrated Primer veya Betek Gel Primer emiciliği yüksek iç cep-helerde alçı, 
kireç, badana, gaz be-ton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde; tek kat olarak tarama perdahlama 
yapmadan uygulan-malıdır. Bu astarları tozuma karak-teri olmayan eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylere ve 
glitolinli/macun-lu duvar yüzeylere uyguladığınızda camımsı yüzey oluşacaktır. Oluşan bu yüzeyler üzerine son 
kat boyayı 7-8 katta uygulamanıza rağmen örtücülük sorunu, çatlama ve/veya aderans problemleri yaşanabilir. 
Böyle bir durumda camımsı ta-baka ortadan kaldırılıncaya kadar zımpara ve kazıma işlemi devam ettirilmelidir. 
Pigmentli Astarlar: Betek Primer ham sıvalı, eski su-solvent bazlı boyalarda duvar yüzeylerde astar/geçiş astarı 
ola-rak kullanılır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde bu astarlar 
kullanıldığında bağlayıcısı emilece-ğinden yüzeyde tozuma karakterli bir görünüm oluşacak ve problem 
yaşanacaktır. 
Macunlu Yüzeyler: Duvar yüzeyler-de macun ile düzeltme işlemi yapı-lacaksa öncesinde alçı, kireç, badana, 
gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf karak-terli astarlar tarama perdahlama yapmadan 
(Yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalı-dır. Sonrasında hazır macun (alt ve son kat boyaya 
uygun macun ile yüzey düzeltilmelidir) uygulanmalı ve üzerine Betek Lux Primerı yapılarak son kat boyaya 
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geçilmelidir. Eski boya üzerine alçı uygulanacaksa yüzey mutlaka sık olarak çentiklenmelidir. Aksi durumda 
uygulama yapılırsa son kat boya alçı ile dökülecektir. 
 
Kireç ve Gevşek Tabaka Temizliği: Boya altındaki eski kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi 
emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir. Ya da su jeti ile maksimum 250 barı 
geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir. Su jeti veya kumlama yöntemin-de numune ön 
çalışması yapılması unutulmamalıdır. Aksi taktirde yüksek basınç yüzeylere zarar verecek olup, ciddi tamirat ve 
yüzey düzeltme işlemlerine yol açabilir. 

 
 
           Havasız (Airless) Püskürtmede 

Basınç:120-140 bar 
Meme Açısı:50° 
Meme Ölçüsü (inch): 0.019” 
İnceltme: 10% 
 
İNCELTME  

 Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir. 
 

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de 
Dokunma kuruması: 30-60 dakika. Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat. 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 55-80 ml/m2  arasında değişir.  
1 Litre ile tek katta 13-18 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune  çalışması yapılmalıdır. 
 

            DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. 
Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. 

 
  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 kullanın. 
P362+P364 Bulaşmış giysileri çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın). 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
 

 

 
 


