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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0071 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Boya Üretimi ve Uygulama 

MODÜL Yapı Yüzeyleri Boyama 

MODÜLÜN  

TANIMI 

Bu modül; yapı dış cephe yüzeylerinde akrilik silikonlu boya, 

alçılı iç cephe yüzeylerde su bazlı plastik boya, yapılardaki 

metal aksamlara alkid esaslı sentetik boya, yapılardaki ahşap 

aksamlara alkid esaslı sentetik boya ve yapılardaki iç cephe 

yüzeylere saten boya uygulayabilme ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİLİK Yapı Yüzeylerini Boyamak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yapı yüzeylerinde, 

yapı malzemesinin cinsine ve boya sistemine göre tekniğine 

uygun olarak yapı yüzeyleri boyayabilecektir. 

Amaçlar 

1. Yapı dış cephe yüzeylerinde akrilik silikonlu boya 

uygulayabileceksiniz. 

2. Alçılı iç cephe yüzeylerde su bazlı plastik boya 

uygulayabileceksiniz. 

3. Yapılardaki metal aksamlara alkid esaslı sentetik boya 

uygulayabileceksiniz. 

4. Yapılardaki ahşap aksamlara alkid esaslı sentetik boya 

uygulayabileceksiniz. 

5. Yapılardaki iç cephe yüzeylere saten boya 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (İnternet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar.  

Donanım: Sınıf veya bölüm kitaplığı, VCD veya DVD, 

tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları, öğretim 

materyalleri, iç ve dış cephe boyaları, fırça, rulo, maskeleme 

bandı ve yardımcı malzemeler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden 

sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz.  

Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik 

performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendirileceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 

 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bir boya teknisyeni olarak bu daldan mezun olacaksınız. Çalışma ortamlarınız büyük 

boya tesisleri olacaktır. Buralarda verimli bir şekilde üretime katılmak için yapı dış cephe 

yüzeylerinde akrilik silikonlu boya uygulamasını, alçılı iç cephe yüzeylerde su bazlı plastik 

boya uygulamasını, yapılardaki metal ve ahşap aksamlara alkid esaslı sentetik boya 

uygulamasını ve yapılardaki iç cephe yüzeylere saten boya uygulamasını iyi bilmeniz 

gerekmektedir. 

 

Bu modülü başarıyla bitirdiğinize boya sanayinin vazgeçilmez ürünlerini ve 

ekipmanlarını verimli bir şekilde kullanmayı öğreneceksiniz. Aynı zamanda çalışma 

sırasında meydana gelebilecek kusurları ve sebeplerinin neler olabileceğini bilecek ve ona 

göre çözüm üretebileceksiniz. 

 

GİRİŞ 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
Bu modül ile yapı yüzeylerinde, yapı malzemesinin cinsine ve boya sistemine göre 

uygun teknikleri kullanarak yapı dış cephe yüzeylerinde akrilik silikonlu boya 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan çeşitli yüzeylerindeki boya sistemlerini araştırınız. 

 Yüzeylerde kullanılan dış cephe boyalarını ve yardımcı malzeme çeşitlerini 

araştırınız. 

 Boyanabilen alanın hesaplanması işlemini öğreniniz. 

 Yapı dış cephe yüzeylerinin boyanma amaçlarını araştırınız? 

 

1. BOYANABİLEN ALAN HESAPLAMASI 
 

Birim miktar (1 litre veya 1 kilogram) boya ile veya birim alanın boyanması için 

tüketilmesi gereken boya miktarının (litre veya kilogram olarak) hesaplanmasına 

Boyanabilen Alanın Hesaplanması denir. 

 

Bu hesaplamanın pratikte doğru sonuç verebilmesi için, kullanacağımız boyanın 

hacimsel katı ve özgül ağırlık gibi temel iki değerinin ve uygulamada ulaşılmak istenen boya 

kuru film kalınlığının bilinmesi gerekir. Yukarıda belirtilen yöntem ile ağırlıkça katı madde 

miktarı üretici firma tarafından elde edilir. Boyanın yoğunluğu da dikkate alınarak hacimsel 

katı %’si bulunur. 

 

Örneğin, hacimsel katı 0,46 (%46), özgül ağırlığı 1,45 g/ml, istenilen kuru film 

ağırlığı 40 mikron olan boya için, boya tüketim analizini yapalım. 

 

Yaş boya kalınlığı =
40 mikron

87
0, 46

  mikron 

1 m
2
 için sarf edilen boya miktarı = 

87

1000
 = 0,087 L 

1 lt boya ile boyanabilen alan  = 
1000

87
 = 11,49 m

2
  

1 kg boya ile boyanabilen alan  
11, 49

7,92
1, 45

   m
2
 

Teorik tüketim değeri (1 m
2
 için gerekli boya miktarı) = 

1000

7,92
 = 126,26 g/m

2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 



 

 

 

1.1. Teorik Tüketim Değeri 
 

Teorik tüketim miktarı, bir kilogram boyanın, mikrometre (μm) cinsinden istenen bir 

kuru film kalınlığında uygulanması durumunda kaç m
2 
yüzey kaplayabileceğinin ölçüsüdür.  

Hacimce katı madde yüzdesi
Teorik tüketim miktarı = 

Boya yoğunluğu(g/ml). istenilen kuru film kalınlığı( m). 100 
 

Bu formüle göre, teorik tüketim miktarı birimi m
2
 /kg dir. Bu formülle uygulamaya 

hazır hâle gelmiş boyanın (veya boya karışımının) hacimce katı maddesi ve yoğunluğu 

konulursa uygulamaya hazır karışımın bir kilogramlık miktarının kaplayacağı alan bulunur.  

 

Bu formülde, uygulama sırasındaki sıçrama kayıpları ve yüzey pürüzlülüğü nedeniyle 

küçük çukurcuklarda oluşabilecek boya göllenmelerine bağlı kayıplar dikkate alınmamıştır. 

Bu nedenle “Teorik tüketim miktarı” terimi kullanılmıştır. Pratik değer teorik olarak 

hesaplanandan daha küçük olacaktır.  

 

1.2. Boya Uygulaması Sırasındaki Kayıplar  
 

Boya uygulaması sırasındaki kayıplar, boya uygulanırken sıçramalardan 

kaynaklanabilir. Yüzey pürüzleri nedeniyle küçük çukurcuklarda oluşabilecek boya 

göllenmelerine bağlı kayıplar da söz konusu olabilir. Yüzeyin temiz ve kuru olmaması da 

boya uygulaması sırasındaki kayıpları arttırır. Boya uygulamasını gerçekleştiren kişinin titiz 

çalışmaması ve yeterli eğitime sahip olmaması kayıpları arttıran faktörlerdendir. Ayrıca 

teorik tüketim miktarının doğru hesaplanmaması da kayıpları arttırır. Boyanın verilen 

oranlara uygun olarak inceltilmemesi de boya kayıplarına neden olur. 

 

Boya uygulaması sırasındaki kayıplar; 

 

 Uygulama yöntemine,  

 Uygulama ekipman seçimine, 

 Saha şartlarına (açık veya kapalı alanda uygulama), 

 İklim şartlarına (rüzgâr, soğuk…), 

 Uygulamayı yapan personelin çalışma hassasiyetine bağlıdır. 

 

Boya uygulaması sırasındaki kayıpları azaltmak için yapılması gerekenler şu 

şekilde sıralanabilir. 

 

 Boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey, uygulama yapılacak 

boyanın cinsine göre hazırlanmalı, mimari detay hataları giderilmelidir. 

 Boya çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. 

 İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için uygulama, 

en erken 3–4 hafta sonra yapılmalıdır.  

 İnce sıva çok düzgün yapılmalı, yüzeydeki küçük çukurcukların oluşması 

engellenmelidir.  

 Boya yapılacak yüzey pürüzsüz hâle getirilmeli, macunlama ve zımparalama 

işlemleri yapılmalıdır.  



 

 

 

 Boya yapılacak yüzey kuru ve temiz olmalıdır. 

 Boya yapan kişi titiz çalışmalı ve eğitimli olmalıdır.  

 Teorik tüketim miktarı doğru hesaplanmalıdır.  

 Boya, verilen oranlara uygun olarak inceltilmelidir. 

 Boya uygulamasından iyi sonuç alınabilmesi için, kullanılacak ürünün 

uygulama lejant bilgilerine mutlaka uyulmalıdır.  

 

Bu kayıplar, teorik olarak hesaplanan birim tüketim değerinin yükselmesine sebep 

olur. Pratikte tüketimin ne olabileceği teorik tüketim değerine bağlı olarak hesaplanır. 

Teorik tüketim değeri
Pr atik tüketim miktarı= 

1 Düşünülen boya zayiatı
 

Ortalama şartlar için pratikte % 30 boya kullanım zayiatı kabul edilebilir. Ancak 

yukarıda saydığımız uygulama değişkenlerinden bir veya birkaçının kötü yönde değişmesi 

ile (açık alanda ve çok rüzgârlı bir havada uygulama yapılması gibi) % 30’luk kullanım 

zayiatı,  % 45–50 gibi rakamlara yükselebilecektir. 

 

Yukarıdaki örnekte, teorik tüketim miktarı 126,26 g/m
2
 olan örnek boyanın  % 30 

zayiatla pratik tüketim miktarını hesaplayacak olursak 

 

% 30 zayiatlı pratik tüketim miktarı  = 
70,0

26,126

30,01

6,126



 = 180 g/m

2
 olur. 

 

Günümüzde ileri teknoloji ile üretim yapan boya firmaları ürettikleri ürünlerin, 1 

kilogramı veya 1 litresi ile kaç metrekare alanın boyanabileceğini teorik tüketim miktarına 

dayanarak hesaplamakta ve ürün lejant bilgileriyle tüketiciye sunmaktadır. Boyanacak alanın 

matematiksel alanının bulunması ve pratik olarak olası zayiatın hesaplanması ise boyacının 

görevidir.  

 

Örneğin, bir oda için, alan hesaplanarak ne kadar boyaya ihtiyaç duyulduğu şöyle 

bulunabilir: 

 

 Odanın genişliği, uzunluğu ve yüksekliği (h) metre ile ölçülür ve not edilir. 

 A = 2. oda genişliği + 2. oda uzunluğu formülü ile “A” değeri hesaplanır. 

 Bu değer (A), odanın yüksekliğiyle (h) çarpılır. Bu çarpım değerine (S) denir. 

 Pencere ve kapı alanları ölçülür ve toplanır (C). Pencere ve kapı alanlarının 

toplam değeri, elde edilen S değerinden çıkarılır ve duvarların toplam alanı 

metrekare olarak bulunur. 

 Tavanın uzunluğu ve genişliği ölçülür ve tavanın metrekaresi bulunur. Elde edilen 

metrekareye göre alınması gereken boya miktarı tespit edilir. 

 

1.3. Yapı Yüzey Boyaları  
 

Yapı yüzeyleri boyama sistemlerinde dört ana ürün grubu vardır;  

 



 

 

 

 İlk astarlar 

 Macunlar 

 Ara veya son kat astarlar 

 Son kat boyalar 

 

Astarlar, yapı yüzey boyama sistemlerinin önemli guruplarındandır. İlk astarların 

kullanım amaçlarını, 

 Yüzeyi sağlamlaştırmak, 

 Üzerine gelecek olan boyama sisteminin iyi yapışmasını sağlamak, 

 Yüzeyleri koruma altına almak, 

 Boya sarfiyatını düşürmek, 

 Alkali etkilerden boyayı korumak şeklinde sıralayabiliriz. 

 

İlk astarların çekilmesinde aşırı astar uygulanmasından kaçınılmalıdır. Çünkü aşırı 

astar uygulaması boyanın yüzeye yapışmasını zayıflatır. 

 

Resim1. 1: Aşırı astar uygulanmış yapı yüzeyi 

İç duvar yüzeylerde dekoratif görünüm ve yüzey düzgünleştirme amacıyla tercih 

edilen saten alçı uygulamaları esnasında saten alçının sertleşebilmesi için yapıya 6 mol su 

çekilmesi gerekmektedir. 

Saten alçı astarı  CaSO4  + 6 H2O  CaSO4.6 H2O 

Yüzeyin emiciliği ve ortam sıcaklıkları bu 6 mol suyun çekilmesini engeller. 

Dolayısıyla aşırı bir tozuma meydana gelerek üstüne gelecek boyanın kabarmasına ve 

dökülmesine neden olur.  

 

Resim 1. 2: Astar uygulanmamış alçılı yüzey 

Bu tür uygulamalarda sisteme özel alçı astarları kullanılmalıdır. Su ile 

inceltilebilenleri ve inceltilmeden kullanıma hazır olanları mevcuttur. Dış cephelerde de 

sağlıklı bir boyama yapılabilmesi için astarlar önem taşır. Atmosferik koşullara dayanıklılığı 

açısından astarların nitelikleri farklıdır. Genel olarak emisyon astar (silikon emülsiyon 

esaslı), şeffaf astarlar (akrilik kopolimer esaslı) ve dolgulu astar gibi çeşitleri mevcuttur. Dış 



 

 

 

cephe yüzeyinin bir bölümüne silikon emülsiyon esaslı astar uygulanmış, bir bölümüne ise 

uygulanmamıştır. Astarlı kısım gelen suyu duvara emmez, tamamen duvar dışında bırakır. 

 

Resim 1. 3: Dış cephe yüzeylerde silikon esaslı astar uygulanması  

Yapılarda yer alan ahşap yüzeylerde, ham tahta koruyucu astarlar ve işlenmiş tahta 

yüzeylerini koruyucu astarlar kullanılır. Ahşaplarda astar olarak bezir yağı kesinlikle 

kullanılmamalıdır. 

 

Yapılardaki metal yüzeylerde ise astar olarak antipas (kırmızı-gri-yeşil) ve pas 

boyarlar (hem astar hem son kat parlak boya görevi görür) kullanılmaktadır. Aşırı paslı 

yüzeylerde kaba pas yüzeyden mekanik yöntemler (tercihen zımparalama) ile 

uzaklaştırılmalıdır ve daha sonra astar uygulanmalıdır. 

 

Resim 1.4: Yapılardaki metal yüzeylerin hazırlanması ve astarlanması 

Macunlar, sadece yüzey düzeltmek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Kullanım 

yerine göre üç guruba ayrılır. Bunlar; iç cephe macunları, dış cephe macunları ile ahşap ve 

metal yüzey macunlarıdır. 
 

Ara veya son kat astarlar, sadece sentetik boyaların altında, son kat sentetik boyaya 

yataklık yapması ve emişin kontrol altına alınması amacıyla son kat boyama işlemine 

geçmeden önce kullanılır.  
 

Son kat boyama işlemine başlamadan önce mutlaka yukarıda bahsedilen yüzey 

hazırlıklarının tamamlanması ve gerekli astar-macun işlemlerinin eksiksiz olarak yapılması 

gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki boyalardan iyi bir performans elde etmek için boya 

kalitesinin yanında, tüm ön hazırlıkların tam olması, uygun alet seçimi ve iyi bir uygulayıcı 

gerekmektedir. 
 

Boyanacak yüzeylerin özelliğine, bulunduğu duruma ve seçilip kullanılacak boya 

cinsine göre yüzey temizliği çok önemlidir. Bu işleme yüzey hazırlığı denir. Yüzey hazırlığı 

tavsiyelere uygun yapılmamış ise yapılan boyadan koruyucu uzun ömürlü bir fayda 

sağlanmayacaktır. Bilgisizlikten, önem vermemekten, ucuza iş bitirmek için eksik ve yetersiz 



 

 

 

malzeme ve işçilik kullanmaktan dolayı karşılaşılan problemler ve ekonomik kayıplar 

önemli boyutlardadır. 

 

Bu tür problemlerin yaşanmaması için boyama işleminde aşağıdaki işlem sırası 

uygulanmalıdır: 

 

 Yüzey hazırlığı: Yüzeyin cinsine ve durumuna göre yapılır. 

 İlk astarlama ve doyurma işlemi: Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna ve 

özelliğine göre seçim yapılır. 

 Macunlama işlemi: Yüzeylerin düzeltilmesi amacıyla kullanılan macunlar 

kullanım yerine göre farklılıklar gösterir. 

 Ara astarlama işlemi: İç duvar yüzeyleri için doyurma işlemi ara astarlama 

işleminden önce yapılmalıdır. Bunun nedeni macun emişini kesmek ve macunu 

koruma altına almaktır. Bu işlemi iç ve dış duvar yüzeylerin boyanması 

işleminde kullanılır. 

 Son kat boyama: Altta kullanılan malzemelerin boya sistemine uygun olması 

şarttır. Son kat boyadan; örtücülüğünün iyi olması, berrak olması, su kaldırma 

gücüne sahip olması, rahat uygulanabilir ve ekonomik olması, renkliliğin canlı 

olması, sarfiyatının az olması beklenir.  

 

 Öncelikle yüzeye uygun bir boya seçilmeli ve yardımcı malzeme 

gerekiyorsa yüzeye ve boyaya uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

 Boya satın alınırken kaliteli olan tercih edilmelidir. Ucuz ve kalitesiz 

boyalar metrekare bazında kaliteli boyalarla aynı maliyete gelir. Az bir 

miktar için yapılan tasarruf ileride büyük zararlara neden olabilir. 

 Piyasada her kalitede boya, astar ve tiner bulunabilir. Ancak uygulamada 

daha iyi sonuç almak için yüzeye uygun boya, astar ve tiner kullanılması 

önerilir. 

 Boya seçerken satın alınan ürünün TSE standartlarını taşıyıp taşımadığı, 

üretici firmanın ISO 9000 belgesine sahip olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

 İç ve dış mekânlarda kullanılacak rengin mekâna uygun olup olmadığı 

küçük bir yüzeyde denenmelidir. 

 

1.3.1. Yapı Dış Cephe Boyaları 
 

Uzun yağlı alkid reçinesi esaslı, çözgenli, akrilik emülsiyon esaslı, su ve silikon reçine 

esaslı çözgenli son kat boyalardır. İçerisindeki pigment derişiminin, kritik pigment hacim 

derişiminin (CPVC) üzerinde olması sağlanır. Böylelikle yağmur, çiğ gibi etmenlerin 

buharlaşarak filmi terk etmesi hedeflenir. 

 

Dış yüzeyler genel olarak eski boyalı ve yeni yüzeyler olmak üzere iki kısma ayırarak 

gruplandırılır ve uygun boya sistemleri tespit edilir.  

 

Öncelikle dış cephe boyalarından, mevsimsel atmosferik dış koşulların etkisine 

dayanıklı ve uzun ömürlü olması gerekir. Bu nedenle yüzeylerin sağlamlaştırılması ve 



 

 

 

ömrünün uzatılması esas amaçtır. Yüzeylerin iyi incelenmesi, doğru yüzey hazırlıkları ve 

doğru boya sistemlerinin tekniğine uygun şekilde uygulanması gerekir. Dış cephe boyaları 

ihtiva ettiği bağlayıcının tipine göre şu şekilde sınıflandırılır; 

 

Tablo 1.1: Dış cephe boya ve kaplama çeşitleri 

1.3.2. Yapı Dış Cephe Boyaların Özellikleri 
 

Dış cephe boyaları atmosferik dış koşulların etkisine dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 

Yüksek ve düşük sıcaklıklarda uygulanabilirler. Uygulandıkları eski yüzeyleri de 

sağlamlaştırırlar. Esneklikleri yüksektir. Ultraviyole ışınlarına karşı dirençlidir. 

 

1.3.3. Yapı Dış Cephe Boyaların Çeşitleri 
 

Yapı yüzeylerinin dış kısımlarında kullanılan, dayanımı yüksek boyalardır. Yukarıda 

belirtilen özelliklere göre dış cephe boyaları şöyle sınıflandırılabilir: 

 

1.3.3.1. Silikon Esaslı Dış Cephe Boyası 
 

Silikon esaslı boya, silikon emülsiyon esaslı, mat, yapı son kat dış cephe boyasıdır. 

Silikon esaslı boyanın silikon yapısındaki labirent doku, duvardaki nemin engellenmeden 

dışarı atılmasını sağlar ve duvarlar sürekli kuru kalır.  

 

Bu nedenle tuzlu su buharının zararlı etkilerine karşı boya tabakası kendini korur. 

Uygulandığı yüzeylere, yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten 

tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz. Silikon esaslı boya uygulandığı yüzey ile 

bütünleşir. Böylece cephedeki kabarma ve dökülmeler engellenir. Yüksek su buharı 

geçirgenliğine ve yüksek örtücülüğe sahiptir, çevreye zararsızdır, az kokuludur. Atmosfer 

koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere karşı dayanıklıdır. 

 

Sıva, serpme, tarak beton ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini 

kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikat veya akrilik esaslı boyaların üzerine sürülebilir. Nefes 

alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle ısı yalıtım sistemlerinin üzerine uygulanır. 

Silikon esaslı boya uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek 

durumda olmalıdır.  

 

Uygulama; silikon esaslı boya en çok % 10 sulandırılarak iki kat hâlinde fırça, rulo 

veya püskürtme ile yapılır.  

 



 

 

 

Silikon esaslı boya uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek 

durumda olmalıdır. Silikon esaslı boya en çok % 10 sulandırılarak 2 kat hâlinde fırça, rulo 

veya püskürtme ile cepheye uygulanır. Yüzeylerde gerekli zemin hazırlığın yapılması, 

silikon esaslı boya astar ile astarlanmış olması aderansı artıracak ve boya sarfiyatında önemli 

bir tasarruf sağlayacaktır. Her kat boya arasında 12 saat beklenilmesi önerilir. Geniş 

yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme daima aynı miktar su ile inceltilmeli, iyice 

karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve 

hava ısısı en az +5 °C ve en çok +30 °C’de olmalıdır. Bol esintili zamanlarda ve direkt güneş 

ışığı altında uygulamadan kaçınmalıdır. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi tavsiye 

edilir.  

 

Resim 1.5: Dış cephesi boyanmış bir yapıdan görünüm  

1.3.3.2. Grenli Dış Cephe Boya Kaplaması 
 

Akrilik kopolimer esaslı, mat, yapı son kat grenli dış cephe kaplamasıdır. Sıva, beton 

ve diğer mineral yüzeyler ile kendini taşıyabilen emülsiyon boyalı yüzeyler üzerine, bozuk 

sıva ve hatalı zeminlerde yüzeye desen vermek amacı ile veya dekoratif amaçla uygulanır.  

 

Gren yapısına uygun özel tanecik boyutuna sahip dolgularla geliştirilmiştir. Yüksek 

örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gösterir. Dengeli kuruma 

özelliği vardır. Atmosfer koşul ve kirliliğine, özel renk pigmentleri sayesinde güneş 

ışınlarına, sürtünme ve darbelere karşı dayanıklıdır. Solmaz ve çatlamaz. Nefes alma 

özelliğinden dolayı yüzeylerdeki nemi dışarı bırakır. Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli 

desen çalışmaları yapılabilir. Kullanıma hazırdır, inceltilmez. Rulo ile uygulanır. 

 

Boya uygulaması yaparken yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek 

durumda olmalıdır. Alt yüzey hazırlığı için mutlaka astar uygulanmalıdır. Yeni sıvalı 

yüzeylere kuruması için dört hafta zaman verilmelidir. Uygulama sırasında yüzey 

sıcaklığının +5 ºC ile +30 ºC arasında olmasına özen gösterilmelidir. Bol esintili zamanlarda 

ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınmalıdır. Kullanılan araçlar su ile 

temizlenmelidir.  

 

1.3.3.3. Akrilik Dış Cephe Boyaları 
 

Akrilik kopolimer esaslı, özel pigment ve dolgu sistemi ile geliştirilmiş, su bazlı, son 

kat dış cephe boyalarıdır. 

 



 

 

 

Bu boyaların en önemli özellikleri; uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücü ile çok 

iyi tutunması, atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklı 

olmasıdır. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar. 

Uygulandığı yüzeylerde yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten 

tasarruf sağlar. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile uygulanır. Su ile inceltilir.  

 

 Uygulama Metotları  

 

Akrilik dış cephe boyası uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve kendini 

taşıyabilecek durumda olmalıdır. Mineral esaslı yüzeylerdeki bozuklukları gidermek için dış 

cephe macunu uygulanmalıdır. Macun sıvaya aderans, esneklik, su yalıtımı sağlar. Gerekli 

zemin hazırlığı yapıldıktan sonra astar uygulanırsa aderansı artar. Boya sarfiyatında önemli 

bir ekonomi sağlar. Yeni sıvalı yüzeylere kuruması için dört hafta zaman verilmelidir. 

Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5 ºC ile +30 ºC arasında olmasına özen 

gösterilmelidir. Bol esintili zamanlarda ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan 

kaçınmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile yapılmalıdır. 

 

 Kullanım Alanları 

 

Akrilik dış cephe boyası brüt beton, düz veya pürüzlü her cins sıvalı, mineral esaslı 

yüzeylerde ve ayrıca kirlenmiş, rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde dekoratif ve 

koruyucu olarak kullanılır.  

 

1.4. Boya Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların 

eksiksiz mevcut olması gereklidir. 

 Boya uygulamasında en önemli kural; daima aynı sistemde, aynı markaya ait 

ürünler kullanılmasıdır. 

 Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka 

uyulmalıdır. 

 Boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey, uygulama yapılacak 

boyanın cinsine göre hazırlanmalı, mimari detay hataları giderilmelidir. 

 İlk defa boyanacak yeni, çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken 

uygulamanın 3–4 hafta sonra yapılmasına dikkat edilmelidir. 

 Bütün boyalar uygulamaya geçmeden ambalajında uygun bir karıştırıcı ile iyice 

karıştırılmalıdır. 

 Ahşap koruyucu, selülozik dolgu verniği ile epoksi grubu ürünleri ise 

ambalajında karıştırıldıktan sonra başka bir kaba alınarak tekrar 

karıştırılmalıdır. 

 Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanılmamalıdır. Boyama işlemi 

ince katlar hâlinde yapılmalıdır.  

 Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen 

inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.  

 İyi yapışma sağlamak için parlak yüzey mutlaka matlaştırılmalıdır. 

 



 

 

 

Su yalıtım kaplamaları uygulanırken dikkat edilecek uygulama şartları: 

 

 Uygulanacak yüzeylerin, göllenmeye imkân vermeyecek şekilde eğime sahip 

olması yalıtımın başarısını artırır. 

 Akrilik kopolimer emülsiyon yapıdaki su izolasyonu kaplamaları yüzey ve 

atmosferin +5 °C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır. 

 Uygulama sırasında ve hemen sonrasında havanın yağışlı olmamasına özen 

gösterilmelidir. 

 Zemin kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. 

 Yatay ve düşey birleşimlerde pah işlemi yapılmalıdır. 

 1/1 sulandırılmış yüzeye astar olarak çekilmelidir. 

 Yatay ve düşey birleşimlerde 15–20 cm’lik şeritler hâlinde elyaflı su tut 

çekilmelidir. 

 Uygulanan her kat bir önceki katın uygulamasından en geç 24 saat sonra ters 

yönde uygulanmalıdır. 

 Su deposu, sarnıç gibi kapalı mekânlarda yüzey, uygulama öncesi ve sonrası 

ısıtıcılarla kurutulmalıdır. 

 Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi 

incelticisinden eklemeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde 

saklanmalıdır. 

 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapı dış cephe yüzeylerinde akrilik silikonlu boya uygulaması yapınız. 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: İncelticiler, boya kovası, dış cephe boyaları, rulo 

veya makine, dış cephe yüzeyleri, paneller, iskele, sırık, fırça, kestirme fırçası, merdiven, 

renk katalogu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi inceleyiniz.  

 

 Yüzeyin düzgün olmasına 

dikkat ediniz. 

 İş güvenliği önlemlerini 

alınız. 

 Gerekirse toz maskesi 

kullanınız. 

 Araç, gereç ve malzemeleri çalışma ortamına 

getiriniz. 

 

 Malzemelerinizi eksiksiz 

hazırlayınız. 

 Temiz olmalarına dikkat 

ediniz.  

 Boya altı işlemlerinin tamamlanıp 

tamamlanmadığını kontrol ediniz. 

 

 Ön hazırlıkların tam olup 

olmadığına dikkat ediniz. 

 Gerekli olan kısımları maskeleyiniz. 

 

 Maskeleme yaparken hava 

boşluğunun olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Boyanın rengini ayarlayınız. 

 

 Gerekirse renk katalogundan 

yararlanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 Boyayı tekniğine göre inceltiniz. 

 

 Kullanılan ürünün lejant 

bilgisi doğrultusunda hareket 

ediniz. 

 Homojen karışmasını 

sağlayınız. 

 Boyayı metoduna ve kullanılan araçların tekniğine 

göre tatbik ediniz. 

 

 Araçların kullanım 

tekniklerine kısaca göz 

atınız. 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Köşe kısımlarına kestirme boyasını yapınız. 

 

 Fırça üzerine fazla boya 

olmayınız. 

 Damlatmamaya özen 

gösteriniz. 

 Gerekli kuruma süresini bekledikten sonra ikinci 

kat boyamayı aynı metotla tatbik ediniz. 

 

 Birinci kaç uygulamasında 

hata olup olmadığını kontrol 

ediniz. 

 İkinci kat köşe kestirmesini yapınız. 

 

 Damlatmamaya özen 

gösteriniz. 

 Yapılan boyamayı kontrol ederek maskeleri 

sökünüz. 

 

 Maskeleri yavaş sökünüz. 



 

 

 

 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz, yapılan 

çalışmayı teslim ediniz. 

 

 Araç ve gerecinizi 

tekniklerine uygun şeklide 

temizleyiniz. 

 Araç ve gereçleri bir sonraki 

kullanıma temiz bırakınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gereken güvenlik tedbirlerini aldınız mı?    

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Araç gereç ve malzemeleri eksiksiz hazırladınız mı?   

5. Kullanılacak olan ürünün lejant bilgilerini okudunuz mu?   

6. Kullanılacak olan ürünün pigtogramlarını incelediniz mi?   

7. Boya altı işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını 

kontrol ettiniz mi?   

  

8. Boyanın rengini ayarladınız mı?   

9. Boyayı incelttiniz mi?   

10. Boyayı tekniğine uygun şekilde tatbik ettiniz mi?   

11. Yaptığınız bütün işlemlerde atölye çalışma kurallarına 

uygun davrandınız mı? 

  

12. İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

13. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

14. Yapılan işin raporunu hazırladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir kg boyanın mikrometre cinsinden istenilen bir kuru film kalınlığında uygulanması 

durumunda kaç m
2 
yüzey kaplayabileceğinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Boyanabilen alan 

B) Teorik tüketim değeri 

C) Hacimsel katı miktarı 

D) Kuru film kalınlığı 

 

2. Boya uygulaması sırasındaki kayıplar aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? 

A) Uygulama metoduna    

B) Uygulama donanım seçimine  

C) İklim şartlarına  

D) Binanın büyüklüğüne 

 

3. İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken 

uygulama süresi ne kadar sonra olmalıdır? 

A) 3–4 hafta   

B) 2 hafta 

C) 1 ay    

D) 1–2 hafta 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi boyama sistemi ana ürünlerinden biri değildir? 

A) İlk astarlar 

B) Macunlar 

C) İncelticiler 

D) Son kat boyalar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi boyadan beklenenlerden değildir? 

A) Yüzeyi düzeltmek 

B) Örtücülük 

C) Su kaldırma gücü 

D) Ekonomik olması 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Bu modül ile; gerekli ortamı sağlayarak alçılı iç cephe yüzeylerde su bazlı plastik 

boya uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan çeşitli iç yüzeylerindeki boya sistemlerini araştırınız? 

 Yüzeylerde kullanılan iç cephe boyalarını ve yardımcı malzeme çeşitlerini 

araştırınız?  

 

2. YAPI İÇ CEPHE BOYALARI 
 

 İç cephelerde uygulanan son kat boyalar: 

 

 Uzun yağlı alkid reçine esaslı, çözgenli son kat boyalar,  

 (PVA) esaslı çözgenli son kat boyalar, 

 (PVA) akrilik kopolimeri emülsiyon esaslı su bazlı son kat boyalar, 

 Akrilik kopolimeri emülsiyonu esaslı son kat boyalar olarak üretilir. 

 
Kirli, isli yüzeylere uygulama yapılması söz konusu olduğu takdirde formülasyona 

yükseltgen artı katkılar eklenir. Bu son katlar parlaklıklarına göre sınıflandırılmaktadırlar. 

 

2.1. Özellikleri 
 

Plastik badana olarak da anılan emülsiyon esaslı iç cephe boyaları mattır. Böylece 

hem ışığın yayılmasına bağlı olarak gözün rahatsız olmayacağı homojen bir iç aydınlık 

sağlanır hem de kullanılan yüksek miktardaki matlaştırıcı dolgular, plastik badananın nefes 

almasını sağlar. İç cephe boyaları, su bazlı ve solvent bazlı olmak üzere iki kısma, kendi 

içinde ise parlaklık derecelerine göre özel olarak sınıflandırılır. 

         

Tablo 2.1: İç cephe boya çeşitleri 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 



 

 

 

Çözücü buharlaşmasıyla kuruyan bağlayıcılar ile üretilmiş boyaların uygulanması 

sonrasında, filmin yapısında bulunan çözücüler buharlaşır. Bu sırada bağlayıcı molekülleri 

arasında oksijen köprüleri oluşarak boya filmi sertleşip kurur. 

 

2.2. Çeşitleri 
 

İç cephe boyaları zeminin yapısına göre yüzey hazırlama, astarlama ve macunlama 

işlemlerinin ardından yapılmalıdır. Boya işleminin performansı, dayanımı, örtücülüğü gibi 

özelliklerden beklentilere cevap vermesi için, kullanılacak son kat boyanın, hazırlık 

aşamasında kullanılan ürünlerle uyumlu olması esastır. Günümüzde yaygın olarak tercih 

edilen boyama sistemleri aşağıda belirtilmiştir: 

 
 Macunsuz iç cephelerde plastik boyama sistemi (yeni sıvalı yüzeyler), 

 Macunlu iç cephelerde plastik boyama sistemi (yeni sıvalı yüzeyler),  

 Sentetik esaslı bir zemin üzerine su bazlı saten boyama sistemi, 

 Macunlu/Saten alçılı iç cephelerde su bazlı saten boyama sistemi, 

 Saten alçılı iç cephelerde plastik boyama sistemi, 

 İç cephelerdeki ahşap ve metal aksamlar üzerine boyama sistemi, 

 Cam tekstili duvar kaplama sistemi şeklindedir. 

 

2.2.1. Akrilik Kopolimer Esaslı Plastik Boya 

 
Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, dekoratif bir iç yüzey son kat emülsiyon 

boyalardır. Ekonomi ve kaliteyi bir arada veren bu iç cephe duvar boyaları mat ve pürüzsüz 

görünüşlüdür. Yüzeylere mükemmel yapışır, kabarma ve dökülme yapmaz, yüksek teneffüs 

kabiliyetine sahiptir. Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarında, daha önce 

boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde kullanılır. 

 

Uygulanacak yüzeyler, sağlam, kuru, temiz olmalıdır. Eski boyalı ve çok kirli 

yüzeylerde astar, yeni boyanacak mineral esaslı alçı gibi emici yüzeylerde şeffaf astar 

kullanılması gerekmektedir. Uygulama fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile minimum +5 

°C’de, maksimum +30 °C’de yapılabilir.  

 

2.2.2. Akrilik Tavan Boyası 
 

Yüksek teneffüs gücüne sahip, akrilik emülsiyon esaslı, yapı son kat iç cephe plastik 

astar tavan boyasıdır. Mineral esaslı iç yüzey tavanlarında kullanılır. Su bazlı olup yüksek 

teneffüs kabiliyetine sahip olacak şekilde formüle edilmiştir. Mat ve pürüzsüz görünüşlüdür. 

Çok yüksek örtme kabiliyetine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulanacak 

yüzeyler sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalı ve çok kirli yüzeylerde astar, yeni 

boyanacak emici yüzeylerde şeffaf astar kullanılması boyamanın performansı açısından 

uygundur. Uygulama fırça, rulo, püskürtme sistemi ile yapılır. 

 

 İpeksi tavan boyası 

 



 

 

 

Hem sıvalı yüzeyler, hem macunlu, hem saten alçılı, hem alçı yüzeyler için kullanılan 

ipeksi tavan, mineral esaslı, macunlu, saten alçılı ya da alçıpan yüzeylerde kullanılmak üzere 

geliştirilmiş bir iç cephe tavan boyasıdır. Yüksek nefes alma özelliğine, mükemmel örtme 

gücüne ve beyazlığa sahiptir. Yüzeyle bütünleşir ve kolayca kapatır. Kolay uygulanacak 

şekilde formüle edilmiştir. Yüksek yayılma gücü sayesinde uygulamada kolaylık ve 

işçilikten tasarruf sağlar. Uygulandığı alanlarda doku ve rulo izi bırakmaz, pürüzsüz ve mat 

görünüm sağlar, çatlamaz, kabarmaz, dökülmez.  

 

İpeksi tavan boyası uygulanacak yüzeyler, her tür kirden arındırılmış kuru ve boyayı 

taşıyabilecek durumda olmalıdır. Daha önce boyanmış ya da çok kirli tavan yüzeylerinde 

astar, saten alçılı tavan yüzeylerinde saten alçı astarı ya da şeffaf astar kullanılması tavsiye 

edilir. 

İpeksi tavan boyası, fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile uygulanır. Uygulamada 

yüzey ve ortam sıcaklığı +5 ºC’nin üzerinde olmalıdır. Kullanılan gereçlerin su ile 

temizlenmesi önerilir. Sıvalı, tozsuz yüzeylerde akrilik tavan boyası kullanılmalıdır.   

 

2.2.3. Özel Boyalar 
 

Bu boyalar uygulanacak yüzeylerin durumlarına göre özel üretilirler. Örneğin isli, 

rutubetli yüzeyler, çocuk odaları, hastane gibi hassasiyet gereken mekânlarda kullanılırlar. 

 

2.2.3.1. Hijyenik Mat İç Cephe Boyası 
 

Mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilmiş, akrilik 

emülsiyon esaslı, mat görünümlü, yapı son kat iç cephe boyasıdır. Mat, özel pigmentler ile 

hazırlanmış, son derece beyaz ve örtücü, yüksek kalitede, yapı son kat iç cephe boyasıdır. 

Ekonomik olup uygulama kolaylığı nedeni ile işçilik tasarrufu sağlar. Mutfak, yemekhane, 

banyo gibi insan sağlığında etkili, mikroorganizma faaliyetleri oluşum tehlikesi olan iç 

yüzeylerin boyanmasında güvenle kullanılır. 

 

Mat uygulanacak yüzeyler sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda 

olmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya püskürtme sistemi ile yapılır. Eski boyalı ve bakteri 

oluşmuş iç yüzeylerde mekanik temizleme yapıldıktan sonra yüzeyi hijyenik, biyolojik 

solüsyon ile yıkanmalıdır. 

 

2.2.3.2. Hijyenik İpek Parlak İç Cephe Boyası 
 

Su bazlı sentetik reçine esaslı, mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile 

modifiye edilmiş, emülsiyon esaslı, yüksek kalitede, ipek parlak, yapı son kat iç cephe 

boyasıdır. İpek parlak, özel pigmentler ile hazırlanmış son derece beyaz ve örtücü, silinebilir 

nitelikte, yüksek kalitede iç cephe boyasıdır. Uygulama kolaylığı nedeniyle işçilik tasarrufu 

sağlar. Sıçrama ve damlama yapmaz.  

 

Mutfak, yemekhane, banyo, sağlık kuruluşları, ameliyathane, çocuk odaları, kreşler 

gibi mikroorganizma faaliyetleri oluşum tehlikesi olan iç yüzeylerin boyanmasında güvenle 



 

 

 

kullanılır. Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her cins iç 

yüzeylere dekoratif amaçla uygulanabilir. 

 

Saten dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için yüzeyin çok düzgün hazırlanması ve 

mutlaka uygun şekilde astarlanması gerekmektedir. Eğer yüzeylerde bakteri üremesi olmuşsa 

mekanik temizleme yapıldıktan sonra yüzey hijyenik biyolojik solüsyon ile yıkanarak 

kurutulur. Uygulama uzun tüylü rulo veya fırça ile iki kat yapılır. Yukarıdan aşağıya doğru 

bir kez ve yan yana taranarak sonlanır. Çok yönlü tarama yapılmamalıdır. 

 

2.2.3.3. Su Bazlı Silikonlu İç Cephe Boyası  
 

Su bazlı, sentetik reçine esaslı, silikon katkılı, yüksek silinme direncine sahip, ipeksi 

mat dokuda, dekoratif, son kat iç cephe boyasıdır. 

 

Silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü ve kendisine 

özgü ipeksi mat dokusu sayesinde silinme özelliğine sahiptir. Örtücülüğü yüksek, kokusuz 

ve su ile inceltildiği için de çevre dostudur. Uygulaması kolay ve kuruması erken olduğu için 

zaman ve işçilik tasarrufu sağlar.  

 

Boya uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek 

durumda olmalıdır. Eski boyalı ve çok kirli yüzeylerde astar, yeni boyanacak tozuma 

karakterli mineral yüzeylerde ve saten alçılı yüzeylerde ise saten alçı astarı kullanılmalıdır. 

Astar uygulamasından 6 saat sonra yüzey üzerine rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile iki 

kat uygulanır. Düzgün yüzey elde etmek için yüzeyde homojen bir dağılım sağlanmalı. 

Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5 ºC ile +30 ºC arasında olmasına özen 

gösterilmelidir. 

 

İpeksi mat parlaklığına sahip boya, saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin 

hazırlığı yapılmış mineral yüzeylere, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve tavanlarda, daha önce 

boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kâğıdı 

üzerinde son kat boya olarak uygulanır. 

 

2.2.4. Su Bazlı İç Cephe Boyası 
 

Su bazlı, sentetik reçine esaslı, silinme özelliğine sahip, parlak dokuda, dekoratif, son 

kat iç cephe boyasıdır. Boya, yüksek dayanım gücü ve kendisine özel parlak dokusu 

sayesinde silinme özelliğine sahiptir. Örtücülüğü yüksektir. Kokusuzdur. Su ile inceltildiği 

için çevre dostudur. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulaması kolay ve kuruması 

erken olduğundan zaman ve işçilik tasarrufu sağlar. 

 

2.2.4.1. Uygulama Metotları 
 

 Boya uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek 

durumda olmalıdır. 



 

 

 

 Yeni boyanacak, emici duvar yüzeyleri; tozuma yapmayan ve zımpara sonrası tozu 

nemli bir bezle iyice alınan saten alçı gibi çok emici mineral yüzeylerin boya altı 

astarlanmasında saten alçı astarı kullanılmalıdır. 

 Yeni boyanacak, emici olmayan ham duvar yüzeyleri; ham sıva, macun vb. emici 

olamayan yüzeyler astar ile tek kat astarlanmalıdır. 

 Yeni boyanacak metal yüzeyler; yağ, pas gibi boyanın yüzeye aderansını azaltan 

her türlü kirlilikten uzaklaştırıldıktan sonra, metal üzerine pas önleyici antipas 

uygulanmalıdır. Daha sonra astar ile astarlanmalıdır. 

 Yeni boyanacak ahşap yüzeyler; ahşap emprenye ile doyurulan, üzerine 

macunlama yapılmış yüzey, ince zımpara ile düzeltilip astarlanmalıdır. 

 Eski sentetik ve su bazlı boyalı yüzeyler; ince zımpara ile yüzeydeki oksidasyon 

tabakası alınır. Macunlama zımparalanma yapılmış yüzey astar ile tek kat 

astarlanmalıdır. 

 Astar uygulamasında 6 saat sonra, yüzey üzerine rulo veya püskürtme sistemi ile 

iki kat uygulanır. Düzgün yüzey elde etmek için yüzeyde homojen bir dağılım 

sağlanmalıdır. Uygulama sırasında uygulanan yüzey ve ortam ısısının + 5 ºC ile + 

30 ºC arasında olmasına özen gösterilmelidir. 

 

2.2.4.2. Kullanım Alanları 
 

Boya, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış mineral yüzeylerde, yeni 

ve düzgün duvar ve tavanlarda, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı 

yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kâğıdı üzerinde, ham ve eski boyalı ahşap yüzeylerde, 

antipas ile astarlanmış metal yüzeylerde uygulanır. 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Alçılı iç cephe yüzeylerde su bazlı plastik boya uygulayınız. 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: İç cephe yüzeyleri veya panelleri, su bazlı plastik iç cephe 

boyaları ve incelticiler, fırça ve kestirme fırçası, rulo veya makine, renk katalogu, 

maskeleme bandı, sırık ve boya kovası, merdiven ve iskele 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi inceleyiniz. 

 

 Yüzeyin düzgün olduğundan emin 

olunuz. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz 

 Araç gereç ve malzemelerin seçimini 

yapınız ve çalışma ortamına getiriniz. 

 

 Malzemelerinizi eksiksiz olarak 

hazırlayınız. 

 Malzemelerinizin temiz olmalarına 

dikkat ediniz. 

 Boya altı hazırlıkların yapılıp 

yapılmadığını kontrol ediniz. 

 

 Çalışacağınız alanda ön hazırlıkların 

tam olup olmadığına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 Gerekli olan kısımları (kapı, pencere, 

süpürgelik, priz ve kabloları) 

maskeleyiniz.  

 

 Çalışacağınız alanda maskeleme 

yaparken hava boşluğunun olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Boyanın rengini ayarlayınız. 

 

 Renk kataloğundan yararlanarak 

ayarlamalarınızı yapınız. 

 Boyayı ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

inceltiniz. 

 

 Kullanılan ürünün lejant bilgisi 

doğrultusun çalışmanızı yapınız. 

 Boyayı kullanılan araçların tekniğine 

göre tatbik ediniz.  

 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Ürün kayıplarının olmamasına dikkat 

ediniz. 



 

 

 

 Köşelerin kestirmesini yapınız  

 

 Küçük inç fırça kullanınız. 

 Boyayı yere damlatmamaya özen 

gösteriniz. 

 Gerekli kuruma süresini bekledikten 

sonra ikinci kez aynı metotla tatbik 

ediniz.  

 

 Birinci kat boyamanızı gözlemleyiniz. 

 Eksik kalan yerleri tespit ediniz. 

 İkinci kat boyamayı eksiksiz yapınız. 

 Tekrar köşelerin kestirmesini yapınız.  Birinci kat boyamanızı gözlemleyiniz. 

 Yapılan boyamayı kontrol ederek 

maskeleri sökünüz.  

 

 Gerektiğinde pratik örtü ile de 

maskeleme yapabilirsiniz.  

 İşlemleriniz bittiyse maskeleri 

dikkatlice sökünüz. 

 Araç gereç ve ortamı temizleyiniz. 

 

 Araç ve gerecinizi tekniklerine uygun 

şekilde temizleyiniz. 

 Araç ve gereçleri bir sonraki kullanımda 

temiz olmasına dikkat ediniz. 

 

 



 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?  
 

2. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   
 

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?  
 

4. Araç gereç ve malzemeleri eksiksiz hazırladınız mı?  
 

5. Kullanılacak ürünün lejant bilgilerini okudunuz mu?  
 

6. Kullanılacak ürünün pigtogramlarını incelediniz mi?  
 

7. Boyanacak alan için gerekli boya miktarını hesapladınız mı?  
 

8. Boyayı inceltebildiniz mi?  
 

9. Boyayı tekniğine uygun şekilde tatbik edebildiniz mi?  
 

10. Boyadığınız alanı kontrol ettiniz mi?  
 

11. Yaptığınız bütün işlemlerde atölye çalışma koşullarına 

uygun davrandınız mı? 
 

 

12. İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?  
 

13. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?  
 

14. Yapılan işin raporunu hazırladınız mı?  
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Plastik boyalar aşağıdaki yüzeylerin hangisinde uygulanmaz?  

A) Plastik yüzeylerde   B) Yeni iç yüzeylerde 

C) Daha önce boyanmış yüzeylerde D) Duvar kâğıdı üzerinde 

 

2. İç cephe boyaları hangi sıcaklık aralarında yapılmalıdır? 

A) 5 ºC -30 ºC    B) 7 ºC – 20 ºC 

C) 25 ºC – 30 ºC    D) 5 ºC – 20 ºC 

 

3. İpeksi tavan boyası uygulanırken sıcaklık kaç ºC’nin üzerinde olmalıdır? 

A) 4ºC     B) 2ºC   

C) 10ºC     D) 5ºC 

 

4. Hijyenik mat iç cephe boyası hangi yüzeylere uygulanmaz? 

A) Mutfakta    B) Dış cephe yüzeylerinde 

C) Kreşlerde    D) Yemekhanede  

 

5. Eski sentetik su bazlı yüzeylere su bazlı iç cephe boyası uygulanırken aşağıdakilerden 

hangisine dikkat edilmez? 

A) İnce zımpara yapılmalıdır.  B) Rulo ile uygulanmalıdır.  

C) -5ºC’de uygulanmalıdır.  D) Macunlama yapılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı 

tekrar ederek, araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, yapılardaki metal aksamlara alkid esaslı 

sentetik boya uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan çeşitli metal yüzeylerindeki boya sistemlerini araştırınız?  

 Yüzeylerde kullanılan metal yüzey boyalarını ve yardımcı malzeme çeşitlerini 

araştırınız?  

 Metal yüzeylerin boyanma amaçlarını araştırınız?  

 

3. YAPILARDA KULLANILAN ALKİD 

ESASLI SENTETİK BOYALAR 
 

3.1. Özellikleri 
 

Alkid esaslı sentetik boyalar;  alkid reçine esaslı, parlak, son kat boyasıdır. Kalıcılığı 

ve örtme gücü yüksek, yapışması çok iyi son kat boyalarıdır. İçeride ve dışarıda demir-çelik 

yüzeylerde uygun astar ile kullanılır. Rahat tarama ve yüksek örtme gücü sayesinde işçilikten 

tasarruf sağlar, düzgün ve pürüzsüz bir üst yüzey oluşturur. 

 

3.2. Çeşitleri  
 

 Sentetik 

 Sentetik yarı mat 

 Sentetik astar boya 

 

3.3. Uygulama Metotları 
 

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden 

arındırılmış olmalıdır.  

  

Resim 3. 1: Yüzey boyama öncesi üst kalıntılarından arındırılması 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 

 

Demir-çelik yüzeylerde uygulanırken antipas uygulamasından sonra sentetik 

uygulanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak 24 saat sonra boya 

uygulanır. 2 kat uygulamalarda katlar arası 1 gün beklenir.  

 

Resim 3.2: Sentetik esaslı boyayla boyanmış bir yapıdan görünüm 

Uygulama +5 Cº’nin üzerinde yapılmalıdır. Kullanılan aletler uygulamadan hemen 

sonra sentetik tiner ile temizlenmelidir. Rulo, fırça veya püskürtme tabancası ile 

uygulanabilir. İnceltme, ürün lejant bilgileri doğrultusunda sentetik tiner ile yapılmalıdır. 

Dokunma süresi 3–4 saat, sertleşme süresi yaklaşık 12 saattir. Ambalajın içerisinde ürün 

kaldığı takdirde kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için boyanın üzerine, tamamen 

kapanana kadar sentetik tiner ilave edilmeli ya da ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalı, bir-iki 

kez 180º çevrilip düzeltilmelidir. 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki metal aksamlara alkid esaslı sentetik boya uygulayınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Yapılardaki metal aksamlar ve panelleri, sentetik 

esaslı iç cephe boyası ve incelticisi, fırça ve kestirme fırçası, rulo veya makine, merdiven ve 

iskele, sırık ve boya kovası, maskeleme bandı, renk katalogu 

 

İşlem basamakları Öneriler 

  Boyanacak kısımların son kat boyaya 

hazır olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

 Boyanacak kısımları iyi inceleyiniz. 

 Hatalı kısımları belirleyiniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş güvenliği önlemini alınız. 

 Malzemelerin seçimini yaparak çalışma 

ortamına getiriniz. 

 

 Malzemelerinizi eksiksiz hazırlayınız. 

 Malzemelerinizin temiz olmalarına 

dikkat ediniz. 

  Gerekli olan kısımları maskeleyiniz.  

 

 Maskeleme yaparken hava boşluğunun 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Boyayı ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

inceltiniz. 

 

 Kullanılan ürünün lejant bilgisi 

doğrultusunda hareket ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 Boyayı kullanılan aracın (fırça/rulo) 

tekniğine uygun olarak tatbik ediniz. 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Gerekli malzemeleri seçiniz. 

 Ürün kayıplarının olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Gerekli son kontrolü yaparak kurumasını 

bekleyiniz. 

 

 Birinci kat boyamanızı gözlemleyiniz. 

 Eksik kalan yerleri tespit ediniz. 

 Maskeleri sökünüz. 

 

 Boyama işleminin tamamlanıp 

tamamlanmadığına bakınız. 

 Maskeleri tam kuruduktan sonra 

dikkatlice sökünüz. 

 

 Malzemeleri ve ortamı temizleyiniz. 

 

 Araç ve gerecinizi tekniklerine uygun 

şeklide temizleyiniz. 

 Araç ve gereçleri bir sonraki kullanıma 

temiz bırakınız.  

 Araç-gereçleri yerlerine koyunuz. 

 Yapılan çalışmayı teslim ediniz. 

 

 

 Zamanlamaya dikkat ediniz. 



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gereken güvenlik tedbirlerini aldınız mı?    

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Araç gereç ve malzemeleri eksiksiz hazırladınız mı?   

5. Kullanılacak ürünün lejant bilgilerini okudunuz mu?   

6. Kullanılacak ürünün pigtogramlarını incelediniz mi?   

7. Boya altı işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol 

edebildiniz mi?   
  

8. Boyanın rengini ayarlayabildiniz mi?   

9. Boyayı inceltebildiniz mi?   

10. Boyayı tekniğine uygun şekilde tatbik edebildiniz mi?   

11. Yaptığınız bütün işlemlerde atölye çalışma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
  

12. İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?   

13. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?   

14. Yapılan işin raporunu hazırladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(    ) Aşırı paslı yüzeylerde kaba pas yüzeyden mekanik yöntemle ayrılmalıdır. 

 

2.(    ) Metal yüzeyler çok soğuk bir havada boyanmalıdır.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. .......................... metal yüzeylere uygulanan astardır.  

 

4. …........................., boyayı alkali (tuz) etkiden korur. 

 

5. Sentetik boyaların temizliğinde ..............  ............... kullanılmalıdır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, yapılardaki ahşap aksamlara alkid esaslı 

sentetik boya uygulaması yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan çeşitli ahşap aksam boya sistemlerini araştırınız?  

 Ahşap boyalarını ve yardımcı malzeme çeşitlerini araştırınız?  

 Yapılardaki ahşap aksamların boyanmasının amaçlarını araştırınız?  

 

4. SENTETİK REÇİNE ESASLI BOYALAR 
 

Yapılarda yer alan metal aksamlarda kullanılan sentetik reçine esaslı boyalar, 

yapılardaki ahşap yüzeylere de uygulanabilmektedir. 

 

4.1. Kullanım Alanları 
 

Yapılardaki ahşap aksamlar, ahşap binalar, ahşap tekne ve gemiler, mobilya, ahşap 

pergola, kepenk vb. dış akşam yüzeylerinde, yer döşemelerinde kullanılır. 

 

4.2. Uygulama 
 

 Boyanacak kısımların son kat boyaya hazır olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Malzemeleri çalışma ortamına getiriniz.  

 Gerekli olan kısımları maskeleyiniz.  

 Boyanın rengini ayarlayınız. 

 Boyayı tekniğine uygun inceltiniz. 

 Boyayı kullanılan aracın tekniğine uygun olarak tatbik ediniz. 

 Gerekli son kontrolü yaparak bekleyiniz. 

 Maskeleri sökünüz. 

 Malzemeleri ve ortamı temizleyiniz.  

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki ahşap aksamlara alkid esaslı sentetik boya uygulayınız. 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: Yapılardaki ahşap aksamlar ve panelleri, sentetik 

esaslı iç cephe boyası ve incelticisi, fırça ve kestirme fırçası, rulo veya makine, renk kataloğu 

merdiven ve iskele, sırık ve boya kovası, maskeleme bandı  

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Boyanacak kısımların son kat boyaya hazır 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 

 Boya altı işlerin tamamlanıp 

tamamlanmadığını kontrol ediniz. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş güvenliğini sağlayınız. 

 Eksik ise yoklamalarını yapınız. 

 Malzemeleri çalışma ortamına getiriniz.  

 

 Malzemelerinizin temiz olmasına 

dikkat ediniz. 

 Gerekli olan kısımları maskeleyiniz.  

 

 Maskeleme yaparken hava 

boşluğunun olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Boyanın rengini ayarlayınız. 

 

 Renk kataloğundan yararlanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 Boyayı tekniğine uygun inceltiniz. 

 

 Kullanılan ürünün lejant bilgisi 

doğrultusunda hareket ediniz. 

 Boyayı kullanılan aracın tekniğine uygun 

olarak tatbik ediniz. 

 

 Dikkatli ve titiz çalışınız. 

 Ürün kayıplarının olmamasına dikkat 

ediniz. 

 Gerekli son kontrolü yaparak bekleyiniz. 

 

 Kullandığınız ürünün kuruma süresi 

zamanına kadar bekleyiniz. 

 Maskeleri sökünüz. 

 

 Maskeleri sökerken yavaş hareket 

ediniz. 

 

 Malzemeleri ve ortamı temizleyiniz.  

 

 Araç ve gerecinizi tekniklerine uygun 

şekilde temizleyiniz. 

 Araç ve gereçleri bir sonraki 

kullanıma temiz bırakınız. 

 



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Gereken güvenlik tedbirlerini aldınız mı?    

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?   

4. Araç gereç ve malzemeleri eksiksiz hazırladınız mı?   

5. Boyanacak kısımların son kat boyaya hazır olup 

olmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

6. Malzemeleri çalışma ortamına getirdiniz mi?   

7. Gerekli olan kısımları maskelediniz mi?   

8. Boyanın rengini ayarladınız mı?   

9. Boyayı tekniğine uygun incelttiniz mi?   

10. Boyayı kullanılan aracın tekniğine uygun olarak tatbik 

ettiniz mi? 
  

11. Gerekli son kontrolü yaparak beklediniz mi?   

12. Maskeleri söktünüz mü?   

13. Malzemeleri ve ortamı temizlediniz mi?   

14. Yapılan işin raporunu hazırladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Yapılarda yer alan metal aksamlarda kullanılan sentetik reçine esaslı boyalar, 

yapılardaki …………….de uygulanabilmektedir. 

 
2. ……………………… yapılardaki ahşap aksamlar, ahşap binalar, ahşap tekne ve 

gemiler, mobilya, ahşap pergola, kepenk vb. dış ahşap yüzeylerde ve yer 

döşemelerinde kullanılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında yapılardaki iç cephe yüzeylere, yapı 

malzemesinin cinsine ve boya sistemine göre saten boya uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan yapılardaki iç cephe yüzeylere saten boya sistemlerini 

araştırınız?  

 Yapılardaki iç cephe yüzeylere saten boya ve yardımcı malzeme çeşitlerini 

araştırınız?  

 Yapılardaki iç cephe yüzeylere saten boya uygulamasının amaçlarını araştırınız?  

 

5. SU BAZLI YARI MAT BOYA (SATEN 

BOYA) 
 

5.1. Tanım 
 

Su bazlı, sentetik reçine esaslı, saten dokusunda, silinebilir nitelikte, yarı mat, yapı son 

kat iç cephe boyasıdır. 

 

5.2. Kullanım Alanları 
 

Saten alçı, macun, astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış her cins iç yüzeylerde, 

duvar kaplamaları üzerinde, ahşap yüzeylerde ya da antipas uygulanmış iç metal ve radyatör 

peteklerinde dekoratif amaçla kullanılır. 

 

5.3. Özellikleri 
 

Su bazlı yarı mat boya (saten boya), su ile inceltilmesi ve kokusuz olması nedeni ile 

uygulayıcı ve kullanıcı sağlığına uygundur. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Su bazlı reçine 

içerdiğinden sararma yapmaz, uygularken sıçramaz. Kuruması kolay olduğundan işçilikten 

tasarruf sağlar. 

 

5.4. Uygulama 
 

Saten dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için, yüzeyin macun ile çok düzgün 

hazırlanması ve uygun astarlar ile astarlanması gerekir. Uygulama astarlama işleminden 6 

saat sonra uzun tüylü rulo, fırça veya püskürtme sistemiyle iki kat yapılır. Düzgün yüzey 

elde etmek için yüzeye eşit olarak yayıldıktan sonra sadece yukarıdan aşağıya doğru bir kez 

ve yan yana taranarak sonlanır. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 



 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki iç cephe yüzeylere saten boya uygulayınız. 

Kullanılacak araç ve gereçler: Sınıf veya boş oda, macun ve macun küreği, fırça ve 

kestirme fırçası, rulo veya makine, astar, merdiven ve iskele, maskeleme bandı pratik örtü, 

sırık ve boya kovası 

 

İşlem basamakları Öneriler 

 Araç gereç ve malzemelerin seçimini 

yaparak çalışma ortamına getiriniz.  

 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

 İş güvenliğini sağlayınız. 

 Kullanacağınız araçların doğru ve 

uygun boyutta olmalarına dikkat 

ediniz. 

  Yüzeyi inceleyerek varsa problemli 

kısımları raspalayınız ve tozunu alınız.  

 

 Tozu kuru bez ile alınız. 

 Raspalamayı kuralına göre yapınız. 

 Gereken yerleri maskeleyerek örtünüz. 

 

 Maskeleme kurallarına uyunuz.  

 Plastik macunu metoduna uygun 

hazırlayarak tatbik ediniz. 

 

 Ürün lejant bilgilerine ve kullanma 

talimatına uyunuz, macunu istenilen 

özellikte tatbik ediniz. 

 İş güvenliği kurallarına riayet ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

 Gerekli kuruma süresini bekleyiniz. 

 

 Uygulamanın kuruyup kurumadığını 

sık sık kontrol ediniz. 

 Gerekli kuruma süresini bekleyiniz. 

 180 nu’lu zımpara ile zımparalayınız. 

 

 180 nu’lu zımpara kullanınız. 

 Zımparalamayı tekniğine uygun 

olarak yapınız. 

 Macuna uygun astarı, lejant bilgisine ve 

astarlama tekniğine uygun şekilde 

hazırlayıp rulo ile tatbik ediniz. 

 

  Lejant bilgisine ve astarlama 

tekniğine uygun olarak macuna 

uygun astar hazırlayınız. 

 Hazırladığınız astarı rulo ile tatbik 

ediniz. 

 220 nu’lu zımpara ile yüzeyi düzeltiniz. 

 

 220 nu’lu zımpara kullanarak 

zımparalamayı tekniğine uygun 

olarak yapınız. 

 Aynı cins macunla lokal olarak ıspatula ile 

yoklamasını yapınız. 

 

  Aynı cins macunla lokal olarak 

ıspatula ile tatbikini yapınız. 

 Yoklamasını yapınız. 



 

 

 

 Kurumasını bekleyiniz. 

 

 Sık sık kontrol ederek kuruduğundan 

emin olunuz. 

 Yoklama macunu çekilen kısımların 220 

nu.lu zımpara ile zımparalayarak kat farkını 

yok ediniz. 

 

 Boya altı işlerinin tamamlanıp 

tamamlanmadığını kontrol ediniz. 

 Eksik ise yoklamalarını yapınız. 

220 nu’lu zımpara ile zımparalayınız. 

 

  Su bazlı saten boyayı lejant bilgisi 

doğrultusunda su ile inceltiniz. 

 

 Kullanılan ürünün lejant bilgisi 

doğrultusunda hareket ediniz. 

  Fırça veya rulo ile tatbik ediniz. 

 

 Küçük inç fırça kullanmanız önerilir. 

 Damlatmamaya özen gösteriniz. 



 

 

 

  Köşeleri sırık merdiven ve uygun boyutta 

seçilmiş fırçalarla kestirme yapınız. 

 

 Küçük inç fırça kullanmanız önerilir. 

 Damlatmamaya özen gösteriniz. 

  İkinci kez aynı boyamayı tekrar ediniz. 

 

 Birinci kat boyamanızı 

gözlemleyiniz. 

 Eksik kalan yerleri tespit ediniz. 

 İkinci kat boyamayı eksiksiz yapınız. 

 Rulonun girmediği kısımlara kestirme 

boyasını yaparak kapatınız.  

 

 Küçük inç fırça kullanmanız önerilir. 

 Damlatmamaya özen gösteriniz. 

 Boya kurumadan yapılan işi kontrol ediniz. 

 

 Kullandığınız ürünün kuruma süresi 

kadar bekleyiniz. 

 

 Boya değmeyen yerleri düzeltiniz.  

 

 Boyama işleminin tamamlanıp 

tamamlanmadığını inceleyiniz. 

 



 

 

 

 Gerekli kuruma zamanını veriniz.  Kullandığınız ürünün kuruma süresi 

kadar bekleyiniz. 

 Maskeleri sökünüz. 

 

 Boyama işleminin tamamlanıp 

tamamlanmadığını inceleyiniz. 

 Maskeleri tam kuruduktan sonra 

dikkatlice sökünüz. 

 Araç gereç ve malzemeleri temizleyiniz. 

.  

 Araç ve gerecinizi tekniklerine 

uygun şeklide temizleyiniz. 

 Araç ve gereçleri bir sonraki 

kullanıma temiz bırakınız. 

 



 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetinizi giydiniz mi?  
 

2. Gereken güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   
 

3. Dikkat edilmesi gereken hususları belirlediniz mi?  
 

4. Araç gereç ve malzemeleri eksiksiz hazırladınız mı?  
 

5. Kullanılacak ürünün lejant bilgilerini okudunuz mu?  
 

6. Kullanılacak ürünün pigtogramlarını incelediniz mi?  
 

7. Boya altı işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol 

edebildiniz mi?   
 

 

8. Boyanın rengini ayarlayabildiniz mi?  
 

9. Boyayı inceltebildiniz mi?  
 

10. Boyayı tekniğine uygun şekilde tatbik edebildiniz mi?  
 

11. Yaptığınız bütün işlemlerde atölye çalışma kurallarına uygun 

davrandınız mı? 
 

 

12. İş güvenliği kurallarına riayet ettiniz mi?  
 

13. Verilen işi zamanında bitirdiniz mi?  
 

14. Yapılan işin raporunu hazırladınız mı?  
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız 

 

1.(    ) Saten boyanın istenilen görünüme sahip olması için yüzeyin macun ile çok düzgün 

hazırlanması gerekir. 

 

2.(    ) Boya kirli ve nemli yüzeye uygulanmalıdır. 

 

3.(    ) Boya verilen oranlara uygun inceltilmelidir. 

 

4.(    ) Boyadan iyi bir performans elde etmek için uygun alet seçimi ve iyi bir uygulayıcı 

gerekir.  

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. ........................   ......................  yüzeyin durumuna ve cinsine göre yapılır.  

 

6. Yüzeylerin düzeltilmesi amacı ile kullanılan .............................. kullanım yerine göre 

farklılıklar gösterir. 

 

7. İç duvar yüzeyleri için ................................ işlemi ara astarlama izleminden önce 

yapılmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bütün .................................... uygulamaya geçmeden önce ambalajında uygun bir 

karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.  

 

2. Akrilik kopolimer esaslı mat görünümlü son kat iç cephe yapı boyasına 

......................... denir. 

 

3. Geniş duvarları ve tavanları hızlı ve kolay bir şekilde boyayabilmeniz için 

.............................. çok kullanışlıdır. 

 

4. Su bazlı boyaların temizliğinde .....................  kullanılmalıdır. 

 

5. .................................... boya kalıntılarını çıkarmaya yarayan ya da macun 

uygulamasında çatlakları ve delikleri doldurmak için kullanılan metal bir alettir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6.(    ) Boya ambalajın üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmelidir. 

 

7.(    ) Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boya yüzeyini örtecek kadar kendi 

incelticisinden eklenmelidir. 

 

8.(    ) Boya uygulamasında en önemli kural daima aynı sistemde, aynı markaya ait ürünler 

kullanılmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi boyamada kullanılan malzemelerden biri değildir? 

A) Fırçalar      B) Rulolar 

C) Kurutucular    D) Ispatula 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi astarların görevlerinden biri değildir? 

A) Yüzey emiciliğini azatlığı için boya sarfiyatını azaltır. 

B) Yüzeyi düzeltir. 

C) Yüzeyi sağlamlaştırır. 

D) Boya filminin örtücülüğüne yardımcı olur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 D 

4 B 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI   
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Antipas 

4 Astar 

5 Sentetik tiner 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI   
 

1 Ahşap yüzeylere 

2 Alkid esaslı sentetik boya 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI   
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yüzey hazırlığı 

6 Macunlar 

7 Doyurma 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI  
 

1 Boyalar 

2 Plastik 

3 Rulolar 

4 Su 

5 Ispatula 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 C 

10 B 
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