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              Dalmaçyalı Magic Fine Kaplama Serisi 
        (Ağaç, Toprak, Şerit ve Kaya Doku)
 
              TANIM 

Çimento esaslı, hafif, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat iç ve dış  

yüzey kaplamalarıdır.. 
 

KULLANIM ALANLARI 

İnce sıva, düzgün yapılmış kaba sıva, beton, alçıpan, gaz beton veya kendini taşıyabilen silikat ya da akrilik 
esaslı eski boyaların üzerine yenilemek amacıyla ya da polistren esaslı ve taşyünü levhalar gibi ısı ve ses yalıtım 
malzemelerinin üzerine fileli sıva uygulamasından sonra son kat kaplama malzemesi olarak güvenle 
uygulanabilir. 

 
ÖZELLİKLER 

 Ağaç Kabuğu, Toprak, Şerit ve Kaya Doku görünümlüdür. 

 Çimento bazlı olması ve özel formülü sayesinde mükemmel bir buhar geçirgenliğine sahip olup ısı yalıtım 
sistemleri için ideal bir dış cephe kaplamasıdır. 

 Dış hava şartlarına dayanıklı ve su iticidir. Rutubet birikimini önler. 

 Yüzey hatalarını giderir. 

 Uygulandığı yüzeylere tam uyum ve yüksek aderans sağlar. 

 Yapısındaki elyaf lifler sayesinde çatlama ve dökülme yapmaz. 
 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Basma Mukavemeti 

> 3.0 N/mm
2 
EN 196  

Eğilme Mukavemeti 

> 1.5 N/mm
2 
EN 196  

Su Aktarım Hızı   

≤ 0,1 kg/m²h½  TS EN 1062-3       

Kalınlık 

Maks. 3 - 4 mm 
 

RENK 

Beyaz 

 
YÜZEY HAZIRLAMA 

Yüzey temiz kuru ve sağlam olmalıdır. Isı yalıtım sıvası 4 mm kalınlığında uygulandıktan en az 48 saat (tam 
kuruduktan) sonra uygulama yapılmalıdır. Kaplama uygulanmadan önce Dalmaçyalı Kaplama Astarı uygulaması 
yapılmalıdır. Gaz beton gibi boşluklu ve emici yüzeyler ısı yalıtım sıvası ile ince bir kat sıvandıktan sonra 
Dalmaçyalı Magic Fine ile kaplanabilir. Eski boyalı yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda, eski boya 
aderansının tam olduğu kontrol edilmelidir. 

 
HARCIN HAZIRLANIŞI 

Dalmaçyalı Magic Fine temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene 
kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 10 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 
karıştırılır. Eğer gerekli ise karışımın kıvamı su katılarak tekrar ayarlanır. Gerekli su miktarı hava şartlarına göre 
ayarlanmalıdır. Karıştırma işlemi uygun harç makineleri ile de yapılabilir ve püskürtme yöntemiyle yüzeye 
uygulanabilir. Makinayla karıştırılırken ürün içindeki taneciklerin aşınmamasına dikkat edilmelidir. Her parti harç 
karışımı için eşit su miktarı kullanılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde desen ve ton farklılıkları oluşabilir. Hazırlanan 
karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içerisinde tüketilmelidir. Sertleşmiş malzemeye su ilave edilerek 
kullanılmamalıdır. 

 
  KARIŞIM 

  15 kg Dalmaçyalı Magic Fine hava şartlarına da bağlı olarak 5,5 - 6,5 lt su ile karıştırılır. 
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UYGULAMA 

Her türlü kendini taşıyabilen yüzeylerin ve ısı yalıtım levhalarının üzerine yenilemek amacıyla fileli sıva 
uygulamasından sonra uygulanabilirler. 

 
Dalmaçyalı Magic Fine  (Ağaç Doku) 

 

 

 

Hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine  (Ağaç Doku) homojen karışımı 10x10 mm’lik taraklı mala ile 4 
mm kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir. 

 

 

 

 

Tamamen düzeltilmiş yüzeye mercan rulo ile (yukarı aşağı ya da sağa sola) yönlü olarak desen verilir. 
Oluşturulan doku çelik mala ile hafif bastırılarak düzeltilir. İstenirse mastar ve maket bıçağı yardımı ile 
derzler açılabilir. Yüzey kuruduktan sonra raspalama yapılarak fazlalıklar alınır yüzey düzeltilir. 

 

Yüzey tam kuruma sağladıktan sonta, ardından yüzey seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi 

Boyası ile iki kat boyanır. Alt zemin boyası kuruduktan sonra, seçilen ikinci renk boya tüysüz 

moher rulo ile yüzeyde çok bastırılmadan gezdirilir, dokunun yüksek noktalarına ikinci renk 

boya sürülür.  

 

 
Dalmaçyalı Magic Fine  (Toprak Doku) 

 

 

 

Hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine (Toprak Doku) homojen karışımı 10x10 mm’lik taraklı mala ile 4 mm 
kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir. 

 

 

 

Tamamen düzeltilmiş yüzeye plastik fırça ile (yukarı aşağı ya da aşağı yukarı) yönlü 
olarak ya da s ağa sola dalgalı desen verilir. İstenirse mastar ve maket bıçağı 
yardımı ile derz açılabilir. Yüzey kuruduktan  sonra yapılarak fazlalıklar alınır, yüzey 
düzeltilir. 
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  Dalmaçyalı Magic Fine  (Şerit Doku) 

 

 

 

 

Hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine  (Şerit Doku) homojen karışımı 10x10 mm’lik taraklı mala ile 4 mm 
kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir. 
 
                                  
 
                                 Uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan hemen sonra  

   10x10 ya da 8x8 taraklı mala ile ister yatay istenirse dikey desen verilir.  
                                    İstenilen düzlüğe sahip olunması için mastar kullanılabilir. 

 

 
                                                    Ardından yüzey seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi boyası ile  
                                                    iki kat boyanır. Alt zemin kuruduktan sonra, seçilen 2.renk boya  
                                                    moher rulo veya fırça yardımıyla yüzeyde gezdirilir.  
                                                Dokunun yüksek noktalarında 2.renk boya sürülür. 

 
 
 

Dalmaçyalı Magic Fine  (Kaya Doku) 
 

 

 

Hazırlanan Dalmaçyalı Magic Fine (Kaya Doku) homojen karışımı 10x10 mm’lik taraklı mala ile 4 mm 
kalınlığında olacak şekilde yüzeye uygulanır. Ardından düz çelik mala ile yüzey düzeltilir. 
 

 

Tamamen düzeltilmiş yüzeye düz çelik mala yardımı ile yüzeyde karışık hareketlerle taş deseni verilir. 
İstenilen boyutta taş görüntüsünü elde edebilmek için mastar ve maket bıçağı yardımı ile derzler belirlenir.  

 

 
 
 
 
 
Ardından yüzey seçilen Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi boyası ile iki kat boyanır. Alt zemin kuruduktan sonra, 
seçilen 2.renk boya moher rulo yardımıyla yüzeyde gezdirilir. Dokunun yüksek noktalarında 2.renk boya sürülür. 
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            KURUMA SÜRESİ 

Yüzey kuruması 20 °C ve % 65 nispi nemde 24 saattir. Tam kuruması ise 2 - 3 gündür. Düşük sıcaklıklar ve 
yüksek nispi nem oranı kuruma süresini uzatır. 

 
SARFİYAT 

Kuru ürün sarfiyatı 4,5 - 5,0 kg/m
2 

 

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin 
sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır. 

 

AMBALAJ 

15 kg. kraft torba 

 
DEPOLAMA 

 Kuru ve nemden korunarak 12 ay depolanabilir. 
 
ZARARLILIK İFADESİ 
H315 Cilt tahrişine yol açar. 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 
 
ÖNLEM İFADESİ 
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın. 
P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P405 Kilit altında saklayın. 
P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. 
 
UYARI KELİMESİ Tehlike 

 

    
 
   GHS05          GHS07 

 

 


