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Momento Tek
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, yarı mat iç cephe boyası.
Geliştirilmiş yarı mat dokusuyla uygulandığı yüzeylere mükemmel pürüzsüzlük sağlıyor.

Momento Silan
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

Momento Max
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

Exxen İpek
SİLİKONLU SİLİNEBİLİR İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, soft mat® iç cephe boyası.
Kendine özgü soft mat® dokusuyla yaşam alanlarına eşsiz dekoratif özellik kazandırıyor.

EV DOSTU BOYA: İdeal parlaklıktadır, silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalır. 
Yeni formülü ile daha uzun ömürlü renkler sunar, su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır.

EV DOSTU BOYA: İdeal parlaklıktadır, silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalır. 
Yeni formülü ile daha uzun ömürlü renkler sunar, su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır.

Exxen Mat
SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

Momento Plastix
FONKSİYONEL MAT İÇ CEPHE PLASTİK BOYASI

Kendine özel ve farklılaşan pürüzsüz dokusu ile yüzeylerde benzersiz görünüm sunar.
Hem tavan hem duvar uygulamalarında mükemmel beyazlığı ile mekanlara ferahlık ve sadelik katar.
Fonksiyonel mat dokusu ile koyu tonlarda bile rötuş uygulamalarında fırça ve rulo izi bırakmaz.

Momento Plus
PROFESYONEL MAT İÇ CEPHE PLASTİK BOYASI

Yüksek aderans kabiliyeti ve dolgulu yapısı sayesinde uygulandığı yüzey ile mükemmel bütünleşir, 
yüzey hatalarını kapatır.
Yüzeye hızla yayılarak kolay uygulanmasıyla zaman tasarrufu sağlar.
Profesyonel mat dokusu ile duvarlarda canlılık yaratır, ferahlık hissi verir.

UYUMLU

UYUMLU

UYUMLU

UYUMLU

UYUMLU

UYUMLU

UYUMLU

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, ipeksi mat® iç cephe boyası.
İpeksi mat® dokusu ile ışığı yansıtarak uygulandığı ortamlarda ferahlık hissi uyandırıyor.



Momento Life
SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK İÇ CEPHE BOYASI

Seçilen renge göre kullanılan renklendirici pastalar baz ürünün VOC değerinde eser miktarda 
değişikliğe neden olabilir.

Yenilikçi teknolojisi sayesinde formülasyonunda, formaldehit, koruyucu ve uçucu/yarı uçucu 
organik kimyasal bileşikleri (VOC /sVOC) içermeyen, kendine özgü doğal mat iç cephe boyası.

Momento Life Kids
SİLİKAT MODİFİYE AKRİLİK İÇ CEPHE BOYASI

Seçilen renge göre kullanılan renklendirici pastalar baz ürünün VOC değerinde eser miktarda 
değişikliğe neden olabilir.

Yenilikçi teknolojisi sayesinde formülasyonunda, formaldehit, koruyucu ve uçucu/yarı uçucu 
organik kimyasal bileşikleri (VOC /sVOC) içermeyen, kendine özgü doğal mat iç cephe boyası.

Momento Silan - Cleanix® 

TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU 
ANTİBAKTERİYEL SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve üstün özelliklerini en iyi şekilde korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu ipeksi mat® iç cephe boyası.
Antibakteriyel özelliktedir ve minimum alerji yapma potansiyelindedir.

Momento Max - Cleanix® 
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU 
ANTİBAKTERİYEL SU BAZLI İÇ CEPHE BOYASI

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır.
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve üstün özelliklerini en iyi şekilde korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu soft mat® iç cephe boyası.
Antibakteriyel özelliktedir ve minimum alerji yapma potansiyelindedir.

AquaLux®

SU BAZLI LÜKS PARLAK ÇOK AMAÇLI BOYA

Ahşap, metal, cam, plastik, seramik ve duvar kağıdı gibi farklı yüzeylerin de dekorasyonu ve 
renklendirilmeleri için özel olarak geliştirilmiştir.
Duvarlarınız için su bazlı lüks parlak doku ve üstün beyazlık sunar.
Tam silinebilir ve yıkanabilir özelliktedir.
Yüksek örtücülük özelliğine sahiptir.

Bu ürüne ait stok renkleri Panel Kapı Boyası Renk Kartelası’ndan temin edebilirsiniz.
Kartela renkleri Renxmatik Renklendirme Sistemi’nden temin edilebilir.

Panel kapılar için özel olarak geliştirilmiştir. 
Yarı mat görünümlü, örtücü ve koruyucu su bazlı son kat panel kapı boyasıdır.

Panel Kapı Boyası

Türkiye’nin ilk ipeksi mat® dokudaki sentetik iç cephe son kat boyasıdır.
Aktif Silikon Teknolojisi sayesinde maximum silinebilirlik, maximum dayanım ve maximum aderans sağlar.

SentoMaXX® İpeksi Mat®

Sentetik Boya
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Momento Tek
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, yarı mat iç cephe boyası.
Geliştirilmiş yarı mat dokusuyla uygulandığı yüzeylere mükemmel pürüzsüzlük sağlıyor.

Momento Silan
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

Momento Max
TAM SİLİNEBİLİR VE YIKANABİLİR SİLİKONLU İÇ CEPHE BOYASI

Exxen İpek
SİLİKONLU SİLİNEBİLİR İPEK MAT İÇ CEPHE BOYASI

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, soft mat
Kendine özgü soft mat

EV DOSTU BOYA: İdeal parlaklıktadır, silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalır. 
Yeni formülü ile daha uzun ömürlü renkler sunar, su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır.

EV DOSTU BOYA: İdeal parlaklıktadır, silinebilme özelliği ile uzun süre temiz kalır. 
Yeni formülü ile daha uzun ömürlü renkler sunar, su bazlı yapısı ile konforlu ortamlar yaratır.

Exxen Mat
SİLİKONLU MAT İÇ CEPHE BOYASI

Momento Plastix
FONKSİYONEL MAT İÇ CEPHE PLASTİK BOYASI

Kendine özel ve farklılaşan pürüzsüz dokusu ile yüzeylerde benzersiz görünüm sunar.
Hem tavan hem duvar uygulamalarında mükemmel beyazlığı ile mekanlara ferahlık ve sadelik katar.
Fonksiyonel mat dokusu ile koyu tonlarda bile rötuş uygulamalarında fırça ve rulo izi bırakmaz.

Momento Plus
PROFESYONEL MAT İÇ CEPHE PLASTİK BOYASI

Yüksek aderans kabiliyeti ve dolgulu yapısı sayesinde uygulandığı yüzey ile mükemmel bütünleşir, 
yüzey hatalarını kapatır.
Yüzeye hızla yayılarak kolay uygulanmasıyla zaman tasarrufu sağlar.
Profesyonel mat dokusu ile duvarlarda canlılık yaratır, ferahlık hissi verir.

ÜRÜNLERİMİZ
BOYA

TEKNOLOJİSİ
SİLİNEBİLME YIKANABİLME

PARLAKLIK / 
DOKU

VOC*
ANTİ 

BAKTERİYEL
ANTİ KÜF

TAVAN
UYGULAMASI

MOMENTO TEK
AKTİF SİLİKON
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TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR YARI MAT

MOMENTO 
SILAN

AKTİF SİLİKON
TEKNOLOJİSİ

TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR İPEKSİ MAT®

MOMENTO 
MAX

AKTİF SİLİKON
TEKNOLOJİSİ

TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR SOFT MAT®

MOMENTO 
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SİLİKAT DOĞAL MAT

MOMENTO 
LIFE KIDS

SİLİKAT SİLİNEBİLİR DOĞAL İPEK

MOMENTO 
SILAN - 

CLEANIX®

AKTİF SİLİKON 
TEKNOLOJİSİ

TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR İPEKSİ MAT®
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MAX - 
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 AKTİF SİLİKON 
TEKNOLOJİSİ

TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR SOFT MAT®

EXXEN İPEK SİLİKON SİLİNEBİLİR İPEK MAT

EXXEN MAT SİLİKON MAT

MOMENTO 
PLASTIX

AKRİLİK
FONKSİYONEL 

MAT

MOMENTO 
PLUS

AKRİLİK
PROFESYONEL 

MAT

AQUALUX® SAF AKRİLİK TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR LÜKS PARLAK

PANEL KAPI 
BOYASI AKRİLİK TAM SİLİNEBİLİR YARI MAT

SENTOMAXX®

İPEKSİ MAT®
AKTİF SİLİKON 
TEKNOLOJİSİ

TAM SİLİNEBİLİR İPEKSİ MAT®

Ürün Özellikleri Tablosu

*TS EN ISO 11890-2:2020’ye göre uygundur.

Doğru Renk Seçimi İçin İpuçları 

Renk, çevredeki etkenlere göre gözümüz tarafından farklı algılanabilir.

• Binaların cephelerinin ışığı farklı noktalardan alması, 
• Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde güneş ışığının ve havanın durumu,

• Odadaki eşyaların konumu ve renkleri,
rengin aynı yüzeylerde farklı görünmesine sebep olabilir.

Ayrıca renk kartelalarındaki baskı tekniği, bilgisayar/akıllı telefon 
ekranlarının çözünürlüklerindeki farklılıklar da karteladaki rengin, yüzeye 

uygulanacak gerçek renkten farklı görünmesine sebep olabilir. 

Bundan dolayı renk seçiminde aşağıdaki önerileri 
dikkate almanız uygun olur:

• Doğal ve yapay ışığın renginizi nasıl etkilediğini görmek için, farklı 
duvarlarda aynı renk ile uygulama yapın.

• En fazla ışık alan duvarı ve en az miktarda ışık alan duvarı boyayın.
• 30 cm x 30 cm bir alanı numune olarak boyamak uygun olacaktır.
• En iyi sonucu almak için yüzeyi en az iki kat boyayın ve boyanın 

tamamen kurumasını bekleyin.
• Sabah ve akşam rengin nasıl göründüğünü inceleyin.

Aktif Silikon Teknolojisi ile yüzeyde oluşabilecek kirlere karşı üstün dayanım gücü kazandırılmıştır. 
Defalarca yıkandıktan sonra dahi ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve özelliklerini korur.
Tam silinebilir ve yıkanabilir, silikonlu, ipeksi mat
İpeksi mat
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Satış noktalarında en hızlı şekilde en doğru renge ulaşmanızı sağlar. Türkiye çapında 
kolay ulaşılabilirliğinin yanında, istenilen renk, ton ve miktarda üretim özelliği ile 

Renklendirme Sistemi’nde, sizin talebiniz üzerine üretilir. Size en yakın Renxmatik 
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Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
Zümrütevler Mah. Ural Sok. No:38 34853 Maltepe-İstanbul

Tel: 0 (216) 571 10 00 • Faks: 0 (216) 571 13 15

Gebze Fabrika: Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Tembelova Alanı 3200. Sokak No:3206 Gebze - Kocaeli
 Tel: 0(262) 678 30 00 (pbx) • Faks: 0(262) 678 32 95

E-posta: tuketici_danisma@betek.com.tr

Renxmatik Renklendirme Sistemi
Satış noktalarında en hızlı şekilde en doğru renge ulaşmanızı sağlar. Türkiye çapında 
kolay ulaşılabilirliğinin yanında, istenilen renk, ton ve miktarda üretim özelliği ile 
tüketicilere birçok avantajlar sunar. Kartelada yer alan tüm renkler, Renxmatik 
Renklendirme Sistemi’nde, sizin talebiniz üzerine üretilir. Size en yakın Renxmatik 

Web sayfasına 
ulaşmak için QR kodu 
akıllı telefonunuz ile 

okutunuz.

Ürün ya da ürünlerin 
uygulama videosunu 
izlemek için QR kodu 
akıllı telefonunuz ile 

okutunuz.

garantisiyle hizmet alın.

Türkiye’nin
usta boyacılarından

www.filliustam.comwww.filliustam.com
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Renxmatik Renklendirme Sistemi
Satış noktalarında en hızlı şekilde en doğru renge ulaşmanızı sağlar. Türkiye çapında 
kolay ulaşılabilirliğinin yanında, istenilen renk, ton ve miktarda üretim özelliği ile 
tüketicilere birçok avantajlar sunar. Kartelada yer alan tüm renkler, Renxmatik 
Renklendirme Sistemi’nde, sizin talebiniz üzerine üretilir. Size en yakın Renxmatik 
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