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ELEGANS ANTI-AGING 
SEMI MATT WATER BASED, 

ANTIMICROBIAL PAINT WITH SILICONE 
 

ELEGANS ANTI-AGING 
YARI MAT SU BAZLI, SILIKON KATKILI, 
ANTIBAKTERIYEL KÜF ÖNLEYICI BOYA 
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Product Description : 
 
Water based, acrylic copolymer resin based, 
antimicrobial, antibacterial silicone emulsion, 
decorative, mat topcoat interior paint.  
 

Ürün Tanımı : 
 
Su Bazlı, akrilik kopolimer reçine esaslı, 
silikon katkılı, antibakteriyel, mat dekoratif 
son kat iç cephe boyasıdır. 
 

Properties : 
 
Flexible, odorless, dust and dirt-proof, silk 
matt interior paint. It has very high resistance 
against variety of stains. The antibacterial 
property combined with its antifungal 
composition makes Elegans Anti-Aging a 
healthy paint. These properties make the 
paint film durable for many years compared 
to conventional paint. Washability, water 
repellency and moisture permeability 
features are improved due to silicone and a 
special resin in its composition. In addition, it 
also prevents exfoliation and blistering 
especially in humid environments. Its 
elasticity allows the product to be applied on 
surfaces with capillary cracks without putty 
application. Due to its antibacterial 
properties, it is resistant to microbes on the 
applied surfaces. Therefore, it is highly and 
safely recommended to apply in hospitals, 
kindergardens and factories in food sector 
where hygene is very important. After 
application it prevents fungi and mold 
formation. It is environmentally friendly with 
its low VOC content. It is highly 
recommended to use this product at kitchens 
and baths where hygiene is very important. 
 
Spesifications :  
 
Colour : Consult colour catalogue 

Density (g/m3,20C) : 1.30-1,34  

Viscosity ( cPs,25ºC) : 9000-11000  

pH(25C) : 8.0- 9.0  
VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) 
*Calculated theoretically 
 

Özellikleri :  
 
Geliştirilmiş silinme özelliğine sahip, kir ve 
lekeleri bloke ederek yüzeye işlemesini 
engelleyen,   kokusuz ve esnek yapıda, 
ipeksi mat dokuda, bir iç cephe boyasıdır. 
Antibakteriyel özelliğini, küf ve mantar 
önleyici özelliğiyle birleştiren Elegans Anti-
Aging çok sağlıklı bir boyadır. Bu özellikleri 
sayesinde diğer boyalara göre uygulandığı 
yüzeylerde boya filmini çok daha dayanıklı 
hale getirir ve yıllarca genç kalmasını sağlar. 
Bünyesindeki silikon ve özel reçinesinin su 
itme ve buhar geçirgenliğini artırıcı özelliği, 
boyanın silinebilirliğini artırdığı gibi, özellikle 
rutubetli ortamlarda kabarmasını ve 
dökülmesini önler.  Boyanın elastik özelliği 
kılcal çatlaklı yüzeylere macun kullanmadan 
sürülebilmesini sağlamaktadır. Antibakteriyel 
özelliği sayesinde uygulandığı yüzeylerde 
insan vücuduna zararlı mikroplara karşı 
dirençlidir, bu nedenle hijyenin önemli 
olduğu hastane, kreş, okul ve gıda üretilen 
tesislerde güvenle kullanılabilir. Uygulandığı 
yüzeyde mantar ve küf oluşumunu önleyen 
yapıdadır. Düşük VOC özelliğinden dolayı 
çevre dostudur. Özellikle banyo ve mutfak 
gibi hijyenin çok önemli olduğu yerlerde 
kullanılması tavsiye edilir. 
 
Spesifikasyonları: 
 
Renk : Renk kataloğuna bakınız. 

Yoğunluk (g/cm3 ,20C) : 1.30-1,34  

Viskozite ( cPs, 25ºC) : 9000-11000  

pH (25C) : 8.0-9.0  
VOC*(g/L): 25-30 (EU Directive 2004/42/EC) 
*Teorik olarak hesaplanmıştır. 
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Application :  
 
Coverage : Approximately 20 m2/lt. for single 
coat. 
Drying Time (20 °C) :  
Set to touch drying within 15 min, dust free 
drying within 30 min, hard drying within 4 
hours. 
(Don’t apply be low  5°C) 
Recommended Application: 
a) Surface Preperation: Dirt, dust and old 
coated surface should be cleaned. The 
ambient and surface temperature should be 
between 5-30°C during application.  
 
b) Application:  
Cavites and cracks should be filled and 
uniform flat surface can be achieved by 
appliying Natura Duvar Macunu (Wall Putty), 
and this paint should be applied in two coats 
onto surfacesto which Elegans Astar 
(Primer) pr Natura Transfer Astar (Primer) 
had been applied 18-24 hours ago. At least 
4 hours should be applied in single 
direction.İf a roller is used extreme pressure 
on the roller should be avoided for best 
result. 
 
c) Tools: it is recommended to use brush or 
fine velour roller (satin roller) for a better 
performance. 
 
d) Thinned Ratio: It can be  thinned % 10-15 
with water 
 

Uygulama :  
 
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan : Tek katta  
20 m2/lt 
Kuruma Zamanı (20 °C):  
Dokunma kurumasını 15 dakikada, Toz 
tutmama kurumasını 30 dakikada, Sert 

kurumasını 4 saatte tamamlar. (5 C 
altında uygulama yapmayınız.) 
 
Tatbikat : 
a) Yüzey Hazırlama : Elegans Anti-
aging uygulanacak yüzeyler düzgün,  
sağlam, kuru, tozdan arındırılmış durumda 
olmalıdır.  
b) Tatbikat Şekli : Doldurulması 
gereken çukur ve çatlaklar NATURA İPEK 
MACUN ile macunlanmalı, büyük 
çatklaklarda ise Natura Duvar Macunu 
kullanılmalıdır. Elegans Astar veya Natura 
Transfer Astarı uygulanmış yüzeylere 18-24 
saat bekledikten sonra iki kat olarak 
uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 4 saat 
beklenmelidir. Çok tarama yapmadan 
yüzeylere düzgünce yedirilmelidir. Rulo ile 
tatbikatında, en iyi neticeyi almak için,  
rulonun çok bastırılmadan  uygulanması 
gerekmektedir. 
c) Kullanılan Aletler : Fırça veya 
saten rulo ile uygulanır.   
d) İnceltme / Karışım Oranı : Su ile % 
10-15 oranında inceltilir. 
 

Storage Conditions : 
 
Should be stored in closed packs without 
being exposed to direct sunlight. The 
ambient temperature while storage should 

be between 5-35C. Keeps pakcs closed 
when not in use. Preserve against freezing. 
 

Depolama Koşulları:  
 
Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı 
ambalajlarda, 5-35°C arasında 
depolanmalıdır. Kullanılmadığında 
ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan 
korunmalıdır. 

Standart Package: 
 
2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt. 
 

Ambalaj Bilgisi:  
 
2.5 lt, 7.5 lt, 15 lt. 
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Remarks: 
 
S2: Keep out of reach of children. 
S24/25: Avoid contact with skin and eyes.  
S46:  If swallowed, seek medical advice 
immediately and show this container or label 
 
* It confirms with TS 5808 and certificated 
TSE standart 

Uyarılar:  
 
S2: Çocukların erişemeyeceği yerde 
muhafaza ediniz. 
S24/25: Göz ve deri ile temasından 
sakınınız.  
S46: Yutulduğunda derhal doktora 
danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.  
 
* TS 5808’e uygundur ve TSE belgesine 
sahiptir. 
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