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DEKORATİF BASKI BETON YÜZEY BOYALARI  

 

Tanımı  
 

METOPAINT ACR 200  Dekoratif 

amaçlı yapılacak  beton yüzeyler için 

tasarlanmış  bir cins  renkli sıvıdır , Beton 

ile  kimyasal reaksiyona girerek  içine 

penetre  olur ve  o yüzeyde  kalıcı 

sayılabilecek  bir renk bırakarak  istenilen 

yeri boyarlar, 

 

Kullanım yerleri ve amacı  
 

METOPAINT ACR 200 ,  Akrilik bazlı 

özel  boyalar , Betona kullanılabilecek 

diğer tiplerden farklı olarak   daha çok 

renge hitab edebilen ve daha iyi yüzeyde 

kalabilen  bir cins  beton  yüzey 

renklendiricileridir. . 

 

METOPAINT ACR 200  Betona tatbik 

edildiklerinde   betonu  harcının  yüzeyini 

boyar ve belirili bir miktar yüzey  içine 

nüfus ederler ,  

Bu sınıf ürünler  asit stainler  gibi  dokuya  

derinlemesine nüfuz etmezler ,ancak buna 

karşın  daha fazla renk seçeneği ve kolay 

temizlenme  özelliği verirler. 

 

METOPAINT ACR 200  dekoratif baskı 

yapılan  veya dekoratif amaçlı olması 

düşünülerek  hazırlanan yeni yüzeylerin , 

eski   beton  satıhların ,  stencil ( Desen 

şablonları )  kullanılarak  oluşturulan  

desen   aralarının,  farklı ton veya 

renklerde , doğal eskitme şeklinde 

boyayarak  , güzel  ve oldukça kalıcı  

dokular elde edilmesini sağlarlar ,Üzerleri 

ise mutlaka güçlü cilalar ile kapatılarak 

koruma altına alınmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

Uygulama  
 

Eski beton  yüzeyler   

METOPAINT ACR 200  Akrilik  beton 

boyası   uygulanmadan önce , mekanik 

usullerle  mutlaka çok iyi temizlenmeli ve  

bu  temizlik işi  yüzeyin düzgün ve sıvı 

emebilir  hale  getirene  kadar devam 

edilmelidir . 

 

METOPAINT ACR 200 

Yeni dökülmüş betonlarda  ise  yüzey, asit 

stainler deki gibi , uzun priz alma süreleri 

için beklenilmesi gerekmez .48 saat sonra 

uygulamaya geçilebilir. 

 

METOPAINT ACR 200   
Uygulamaya  ilk 2 günlük prizin ardından 

devam edilebilir. Ancak yüzey  Akrilik  

boya  uygulanana kadar mutlaka temiz 

şekilde muhafaza edilmeli şantiye 

pisliklerinden  korunmalı  ve daha sonra 

uygulamaya geçilmelidir. 

Uygulama işi için ,tercihan eldeki renkler 

ve  beton yüzeye etkileri , gerçek 

uygulama yerinde bir gün önceden ,basit 

bir pilot uygulama  ile  denenerek yüzey 

emiciliği ve  renk tonlarının belirlenmesi 

açısından gözlemlenmesi ve daha sonra 

uygulamaya geçilmesi uygun olur ,  

Aynı  ambalajdaki  METOPAINT ACR 

200Akrilik boyalar ,  farklı yerlerde farklı 

tonlar yaratabilir.buda tamamen 

uygulanacak beton harcının farklı yüzey 

yapısından kaynaklanacaktır.  

Uygulamayı takiben ,yüzeyin kuruması 

beklenir  ve   yüzey en az 2 kat  Metoseal  

ürünlerinden biri ile  cilalanarak koruma 

altına alınır ve parlatılmış olur. 

 

 


