
 

 
DYO TAVAN  BOYASI 

 
 
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 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 3-5 m2 alan boyanabilir. 
 
GÜVENLİK UYARISI: S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. 
 
 

                                       
Yüzeyi             % 30               Karıştırınız        Havasız             Fırça ile          Rulo ile              5°-35°C                0°C             Katlar arası bekleme     
temizleyiniz       Su ile                                    tabanca ile       uygulayınız      uygulayınız         Uygulama          Donmaktan    süresi: 1- 2 saat 
                       inceltiniz                                uygulayınız                                                     sıcaklığı            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. 
 
 
 

TS EN 13300 
Parlaklık                      : G3, Mat 
En büyük tane büyüklüğü        : S1, İnce 
Yaş ovma direnci           : Sınıf 4 
Örtme gücü                           : Sınıf 2(6,5 m2/L sarfiyatta) 
Küf gelişimine direnç               : K2, Genel Amaçlı 
 
 
 
 

Üretilen Ambalajlar (kg) 

1/2 1/1 GLN ONL BDN BDN 

     3,5*  10** 17.5 *** 20**** 

 

*   3,5 kg ile 10,5 – 17,5 m² yüzey boyanır. 
**  10 kg ile 30 – 50 m² yüzey boyanır. 
***  17,5 kg ile 52,5 – 87,5 m² yüzey boyanır. 
**** 20 kg ile 60 – 100 m² yüzey boyanır. 
 
 

VİNYET 
 

SU BAZLI 



 
Bu ürün, 
TS EN ISO 9001:2008 
TS EN ISO 14001:2004 
TS18001:2008 
TS ISO 10002:2006 
standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir. 
 
 
TS 5808’e uygundur. 
Yalın 6-Sigma uyguluyor 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


