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KRAUTOL Sistem çözümü

Proje 4
İç sıvaya doku verilmesi
Sıvalar iç duvarlara ve dış cephelere tipik bir doku kazandırır. 
Özellikle dekoratif iç mekân sıvaları, çok çeşitli dokular 
oluşturabilme özelliğine sahiptir. 
KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ ile iç mekân duvarlarına doku 
vermek hızlı ve kolaydır. Çünkü bu ince sıvaya, ruloyla sürüldükten 
sonra arzuya göre istendiği şekilde doku verilebilir – fırçayla veya 
spatulayla.

Not: KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ renkli duvar sıvasında 
otomatik renk tonları elde edilebilir. KRAUTOL, çok çeşitli uyumlu 
renk tonları sunar.
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Daha fazla bilgi ve projeyi burada bulunabilirsiniz! 
4

Rulo uygulaması 
EASY RAPID FEINPUTZ sıvayı, ruloyla düşey ve yatay olarak 
çapraz şekilde sürün. Yukarıdan aşağıya, yaklaşık 1’er 
metre genişliğinde şeritler halinde çalışın.

Yüzeyi kontrol edin ve astarlayın
Sürüleceği yüzeyin sağlam, dökülmeyen, çürümemiş 
durumda olması gerekir. Taşıma gücü yetersiz olan 
tabakaların ve sağlam tutmayan duvar kâğıtlarının 
sökülmesi gerekir.
Duvar yüzeyini WP-UNI ile astarlayın. Emme davranışını 
düzenler, optimum çalışma ve sonuç sağlar. Uygulamadan 
sonra 12 saat kurumaya bırakın.

İç sıvaya doku verilmesi

Lütfen önerilen ürünlerin uygulanması ile ilgili olarak ürün ambalajı üzerinde ve teknik veri sayfalarımızda 
yer alan diğer ürün, işleme ve güvenlik bilgilerini ve talimatlarını dikkate alın (www.krautol.de web 
sitemizde mevcuttur). 
Önerilerimiz çeşitli uygulamalar için standart çözümlerdir. Bu çözümler, bir boya üreticisi olarak kapsamlı 
tecrübelerimize dayanmaktadır. Özel malzeme koşullarında, bir uzman tavsiyesi almanızı öneririz.

Kısa tüylü rulo (ekstra ince sıva), orta uzunlukta (14 ilâ 
18 mm) tüylü rulo (ince sıva); doku vermek için: rulo, 
fırça veya spatula.

Doku verme 
EASY RAPID FEINPUTZ sıvaya arzuya göre farklı şekillerde 
doku verebilirsiniz – ruloyla hızlı şekilde, fırçayla veya 
spatulayla. Daima yeni katı eskisi kurumadan uygulayın – 
en iyisi iki kişi birlikte çalışmaktır.

İPUCU
Yeni ruloları tarayıp temizlerseniz sıvaya tüy çıkmaz! 
Kullanmadan önce ruloyu nemlendirin. 
İstediğiniz dokuyu önce test edin: örneğin 1 m2’lik bir yüzey numunesinde.
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