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TANIMI 
COMETA, akrilik emülsiyon esaslı, flekli, kullanıma hazır dekoratif bir boyadır. Ürün, uygulama 
kolaylığının yanında zarif bir antik görünüm sunar. 
 
UYGULAMA ALANI 
Duvar, sıva, brüt beton ve ahşap yüzeylerde, zemin hazırlığı sonrasında uygun astarı ile beraber 
kullanılır.  
 
ÖZELLİKLERİ 

 İç mekânlar için dekoratif bir ürün olan COMETA, parçacıklı yapısı ve tonlama etkisi ile düzgün 
olmayan duvar yüzeylerini kolayca saklar. 

 Su bazlı olduğu için insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.  
 Parfümlü özelliği ile uygulama yapılan ortamların hoş kokmasını sağlar. 

 
YÜZEY HAZIRLAMA 
Uygulama yapılacak yüzeylerdeki her türlü kir, yağ, kabarmış boya ve toz temizlendikten sonra, yüzey 
bozuklukları SAN DECO AKRİLİK MACUN İNCE ile düzeltilmeli, eski boyalı ve yeni boyanacak 
yüzeyler SAN DECO DECOPRIMER ile astarlanmalıdır. 
DECOPRIMER hacimsel olarak %20-25 temiz su ile inceltilerek, fırça veya rulo ile yüzeye 2 kat 
uygulanmalı; katlar arasında tam kuruma sağlanmalıdır. 
 
UYGULAMA TALİMATI 

 Astarın kurumasının ardından COMETA bir spatula ile özenli bir şekilde karıştırılarak özel 
ahşap fırçası ile yüzeye uygulanır.  25 dakika sonra plastik spatula ile yüzeyde yatırma işlemi 
yapılarak son görünüm verilir. Uygulama tekniklerine göre farklı dekoratif efektler elde 
edilebilir. 

 Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının en düşük       
+5°C, en yüksek +35°C olmasına dikkat edilmelidir. 

 
KURUMA SÜRESİ 
23˚C’de dokunma süresi 4-5 saat, tam kuruma süresi 24-48 saat arasındadır.  

TEORİK TÜKETİM 
Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için; 
- 1 Litre ile 7,5 – 9,5 m², 
- 1 kg ile 6,5 – 8,5 m2 alan boyanır. 
- 1 m2 lik alan için boya sarfiyatı 100-130 ml ve 120-155 gr’dır. 
 
DEPOLAMA 
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından korunarak, +5˚C ile +35˚C 
arasında saklanabilir. 
 
Zararlılık İfadesi ve Açıklaması  
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

Önlem İfadeleri ve Açıklaması 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın 
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.   
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 
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P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
EUH208 chloromethylisothiazolinone and methylisothiazolinone (3:1) içerir.  
Alerjik reaksiyonlara yol açabilir. 
 
Not: Daha fazla bilgi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz. 
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