
 
 
 
 
Momento Style® Varak®

  

 
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı opak, metal görünümlü  
dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.  
 
 

 

İNCELTME 
KURUMA SÜRESİ 
(20°C, % 65 HR’de) SARFİYAT 

 
DEPOLAMA AMBALAJ 

 
Kullanıma hazırdır. 
İnceltilmez. 

 

  

 

 
      
      
      
      

 

 

UYGULANACAK YÜZEYLER 

 
Momento Style® Varak® kesinlikle 
düz yüzeyler üzerine uygulanma-
malıdır. 
Zemin hazırlığı yapıldıktan sonra; 
- Grenli, 
- Akrilik ve mineral esaslı kaplama-
lar, söve, dekoratif kat silme ve 
köşe profilleri, benzer cephe 
süsleri, kartonpiyer, boyanabilir 
desenli duvar kağıtları, ferforje 
süsleri ve benzer süs eşyalar 
üzerine uygulama yapılmalıdır. 
 
 

UYGULAMA 

DIŞ CEPHE UYGULAMASI 
 
Momento Style® Varak® uygula-
ması yapılacak yüzeylerin düzgün, 
sağlam, yağ, kir olmayan kuru, 
temiz ve kendini yapılacak astar ve 
boyayı taşıyabilen yüzeyler olması 
gerekmektedir. Yeni boyanacak ve 
eski boyalı yüzeyler; son kat boya 
rengine uygun tekstürlü ara kat ile 
gerekli zemin hazırlığı yapılır. 
Uygulama yapılacak yüzey 
tekstürlü ise mutlaka son kat renge 
uygun Aqusto Silan rengi ile 
boyanmalıdır. (Son kat renge 
uygun Aqusto Silan renkleri 
kartelalarda belirtilmiştir). Uygulama 
dış cephe iplik rulosu ile 
yapılmalıdır. Uygulama yapılacak 
alanların kenarları, maskeleme 
bandı ile bantlanır. Ürünün parlak 
özeliğinden dolayı rulo izi ve dalga 
oluşmaması için kestirmelerde fırça 
kullanılmaması, mini rulo ile 
kestirme yapılması gerekir. Rulo ile 
uygulamada, ürün yüzeye iyice 
dağıtıktan sonra, son tarama tek 
yöne, yukardan aşağıya yapılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rulonun girmediği dar yerlere fırça 
ile tamponlanma sistemi ile 
boyanır.  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. 
Söve, dekor profilleri, süs ve 
benzeri eşyalarda yapılacak 
uygulamalarda, ürün uygulamasın-
dan önce mutlaka son kat rengi ile 
iç cephede Momento Silan, Dış 
Cephede Aqusto Silan, Perforje ve 
ahşap yüzeylere Aqusto Acryl boya 
ile boyanmalıdır. Bu tarz yüzey-
lerde arzu edilen görünüme göre 2-
4 kat uygulama yapılır. Uygula-
malarda yumuşak kıllı fırça kulla-
nılır. 
 
Uygulama esnasında erken kuru-
madan kaynaklanan problemler ile 
karşılaşmamak için direkt güneş 
ışığı, rüzgâr ve benzeri olumsuz 
şartlarda uygulama yapılmamalıdır. 
Uygulama yapılacak alanın kenar-
ları maskeleme bandıyla bantlan-
malıdır. 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. 
 

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 
26568 no.lu İnşaat Genel Teknik 
Şartnamesine uygun yapılan alt 
yapı yüzeylerinde uygulanması 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
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. Duvar 
kaplamasının üzerine Momento 
Style® Varak® uygulaması 
yapılırken tam örtücü ve parlak bir 
görünüm sağlanması için, Momento 
Style® Varak® ürününde seçilen 
rengin aynı tonlarında alt yüzeye 
Momento Silan uygulaması önerilir. 
Momento Silan 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 uygulan-
malıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine 
ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 9-12 m2 yer boya-
nabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması 
yapılmalıdır. 

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

kapatınız. 

15 Litre 
2.5 Litre 
1.25 Litre 


