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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Boya Üretimi ve Uygulamaları 

MODÜLÜN ADI Yapı ve Ahşap Yüzeyleri Astarlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Yapı yüzeylerinde kullanılan astarların zemin türüne göre 

seçimi, astarlamanın önemi, astar çeşitleri ve uygulama 

yöntemleri, iç cephe astarları, dış cephe astarları, sentetik 

astarlar, ahşap yüzey astarları, selülozik sistem astarları, 

poliüretan lake astarlar ve diğer astar çeşitleri ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Metal yüzeylere dolgu işlemleri modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Yapı ve ahşap yüzeylere astarlama yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, standartlara uygun yapı ve ahşap 

yüzeylere astarlama yapabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Yapılardaki iç cephe sıvalı yüzeylere ara astar 

uygulayabileceksiniz. 

2. Yapılardaki macunlanmış dış cephe yüzeylerine dolgulu 

ara astar uygulayabileceksiniz. 

3. Yapılardaki ahşap yüzeylere ara astar yapabileceksiniz. 

4. Ahşap (MDF / Masif) yüzeye selülozik astar 

uygulayabileceksiniz. 

5. Ahşap (MDF) yüzeye poliüretan lake astar 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye veya yapı, kütüphane, ev, bilgi teknolojileri 

ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım: Yapı ahşap aksamları ( kapı, pencere vb. ), 

macunlanmış dış cephe yüzeyi veya paneli, MDF panel, masif 

veya kaplama panel, akrilik kopolimer astar, dolgulu ara astar, 

sentetik astar, selülozik astar, plastik macun, ahşap 

renklendiriciler, selülozik tiner, zımparalar (180–200, 220, 

120-400 ), boya makinesi, boya kabı, boya tabancası, bez, 

süpürge, rulo, kestirme fırçası, kova, bant,  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

  

İyi bir boya uygulamasının ilk şartı olan yüzey hazırlığında yardımcı ürünler yani astar 

ve macunlar kullanılır. Astar ve macunlar, boyaların uzun ömürlü olmasını sağladıkları gibi 

ekonomik boyamanın da vazgeçilmez unsurlarıdır.  

 

Yapı duvarlarında kullanılacak ilk astar, zeminin ilk koruma görevini üstlenir. Bu 

nedenle sıvalı zemine ilk olarak koruyucu astar uygulanması yüzeyi sağlamlaştırmak ve fazla 

boyanın emilimini önlemek için yapılır. Koruyucu olarak uygulanan sıvalı zemin astarları 

yapıların dayanımını arttırır. Bu nedenle bu tür yüzeylere üzerine uygulanacak boya 

sistemine uygun olarak ilk astarlama yapmak çok önemlidir.  

 

Aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de tüketiciye zarar vermemek için ağaç 

malzemeden hazırlanan ahşap elemanların ekonomik ömrünü ve kullanım süresini mümkün 

olduğu kadar uzatarak ondan en yüksek faydayı sağlamak gerekmektedir.  

 

Bu modül ile yapı ve ahşap yüzeyleri boyama işleminin işlem basamaklarından biri 

olan astar boya uygulaması veya astarlama yöntemlerini öğreneceksiniz. Hangi yüzeylere 

hangi astar çeşidinin uygulanması gerektiğini kavrayıp astarlama tekniklerini uygulayarak 

tecrübe kazanacaksınız. Buna ilaveten astarlamanın önemini ve astarların özelliklerini 

açıklamanız amaçlanmaktadır. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, standartlara uygun olarak yapılardaki iç cephe sıvalı 

yüzeylere ara astar uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yapı yüzeylerinde hangi astarların kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki boya üretim tesislerine veya boya uygulaması yapan işletmelere 

giderek yapılardaki iç cephe sıvalı yüzeylere ara astarın nasıl uygulandığını 

araştırınız.  

 

1. YAPI YÜZEYLERİNDE ASTARLAMA 
 

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. Boyanın 

uygulanacağı yüzeye ilk uygulanan pigmentli kaplama türüne astar adı verilir. Eğer 

uygulama yüzeyi, astarın kapatamayacağı çukur ve tümseklikler içeriyorsa, astardan önce 

macun uygulamasına da başvurulabilir. 

 

Resim 1.1: Astar uygulama 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ARAŞTIRMA 
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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 

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

malzeme ve işçiliği kötü 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 işlem iç ve dış duvar yüzeylerin boyanması amacı 

ile yapılır. 

 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. 

 

1.1. Yapı Yüzeylerinde Kullanılan Astarların Zemin Türüne Göre 

Seçimi 
 

Yapı yüzeylerinde üst yüzey boyama çalışmalarında beklenilen performansların 

alınabilmesi için boyamanın doğru boyama sistemi ve uygun teknoloji ile yapılması gerekir. 

 

Yüzeylere doğrudan son kat boya uygulaması kesinlikle yapılamaz. Yapılması halinde 

istenilen sonuç elde edilemediği gibi boya uzun süreli koruma görevini de yerine getirmemiş 

olur. Bu nedenle boya yardımcı maddelerini tanımak ve kullanmak gerekir. 

 

Astarlalar, yüzey hazırlama işleminden sonra ilk kullanılan malzeme grubudur. 

Astarlar, yapı yüzey boyama sistemlerinin önemli guruplarındandır. Yapı yüzeylerini 

boyama sürecinde ilk astar ve ara astar olmak üzere iki kez astar uygulaması yapılmaktadır. 

 

İlk astarlar zemine göre seçilir. Seçimde uygulanacak boyanın sistem yapısına uygun 

olmasına dikkat edilir. Ancak iyi bir boyama işleminin yapılabilmesi için her şeyden önce 

kullanılacak malzemelere ait temel bilgilerin bilinmesi çok önemlidir. İlk astarların kullanım 

amaçları: 
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 Yüzeyi sağlamlaştırmak, 

 Üzerine gelecek olan boyama sisteminin iyi yapışmasını sağlamak, 

 Yüzeyleri koruma altına almak, 

 Boya sarfiyatını düşürmek, 

 Alkali etkilerden boyayı korumak şeklinde sıralayabiliriz.  

 

Kullanıldıkları yüzey tipine göre farklılık göstererek koruyuculuğun haricinde farklı 

görevler de üstlenir. İlk astarların çekilmesinde aşırı astar uygulanmasından kaçınılmalıdır. 

Çünkü aşırı astar uygulaması boyanın yüzeye yapışmasını zayıflatır (Resim 1.2). 

 

Resim 1.2: Aşırı astar uygulanmış yapı yüzeyi 

Ara Astar veya Son Kat Astarlar: İlk Astarlar ve macun katları üzerine son kat 

boyadan önce kullanılır. Ara kat veya son kat astarlar sadece sentetik boyama sistemlerinde 

kullanılır. Ara kat veya son kat astarların kullanım amaçları: 

 

 Üzerine tatbik edilecek son kat boyaya dolgun ve düzgün bir yüzey hazırlamak,  

 Tüm boya kalınlığını artırarak sistemin dayanıklılığını yükseltmek, 

 Katlar arasında iyi bir yapışma sağlamak, 

 Macun katlarının emişini önleyerek, son katın istenilen parlaklıkta kalmasını 

sağlamak şeklinde sıralanabilir. 

 

Astarlar uyguladıktan 10–16 saat sonra zımpara yapılarak üzerine son kat sentetik bir 

boya uygulaması yapılır. Ara veya son kat astarlar ilk astarlar yerine kullanılmamalıdır. 

 

Boya yapılacak yapı yüzeylerin hazırlanması ve uygun astarın seçilmesi iyi bir boya 

uygulaması için çok önem arz etmektedir. Zemin yapısına uygun olmayan bir astar kullanımı 

olumsuz sonuçlara neden olur. Aşağıda bazı zeminlerde kullanılacak astarlar verilmiştir: 

 

 Yeni Alçı Macunlu (Saten Alçı Gibi) İç Yüzeylerde: Pigmentsiz bir kat 

şeffaf astar (alçı astarı ) kullanılmalıdır. Saten alçı üzerine astar sürülmez ise 

sonkat boya sarfiyatı artar ve boya yüzeye tutunamaz ve soyulur. Bu astarlar 

kalın uygulanmamalıdır. Yüzeyde muşamba gibi film yapmamalıdır. Eğer 

yapılırsa boya ve astar soyulur. 
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 Yeni Sıvalı İlk Boyanacak İç Yüzeylerde:Pigmentli, dolgulu astar (örtücü 

astar ) kullanılmalıdır. 

 

 Eski Boyalı Parlak veya Mat İç Cephe Duvar Yüzeylerde:Pigmentli su bazlı 

veya solvent bazlı geçiş astarı uygulanmalıdır. 

 

 Eski Boyalı Yıpranmış, Tebeşirlenmiş İç / Dış Duvarlarda:Reçineli ve 

solventli astarlar uygulanmalıdır. Astar uygulaması yapılmayan yüzeylerde yeni 

boya zamanla yüzeyden kalkar. 

 

 Nemli İklimin Yaşandığı Bölgelerde İç / Dış Duvarlarda:Yüzey ister 

ilk kez boyanacak olsun, isterse eski boyanın temizlenmesinde neme dayanıklı 

reçineli astar (nem astarı ) uygulanmalıdır. Bir kat nem astarı aynı zamanda 

ıslak hacimlerin boyanmasında da astar olarak önerilir. Nem astarı yapılmayan 

yüzeylerde nemden dolayı sonkat boya çabuk dökülür. 

 

 Yeni Boyanacak Sıvalı Dış Yüzeylerde:Silikonlu veya akrilik pigmentli 

astarlar bir kat uygulanmalıdır. Yeni boyanacak sıvalı yüzey astarlanmaz ise 

sıvanın üstü boya ile zor kapanır ve boyanın dayanımı zayıflar. 

 

1.1.1. Astarlamanın Önemi 
 

Astarların boya sistemlerindeki önemi ve işlevleri şöyle sıralanabilir: 

 

 Olumsuz dış etkenlerin etkileriyle boya gamının zamanla yüzeyden ayrılmasına 

direnebilme özelliği sağlar. 

 Metal yüzeyleri pastan korur. 

 Ahşap yüzeyleri küf ve çürümeden koruma özelliği sağlar. 

 Uygulama yüzeyinin görüntüsünü gizleyecek örtücülük sağlar. 

 Üzerine uygulanacak katlar ile iyi yapışabilme özelliği sağlar. 

 Boya gamının diğer katlarıyla uyumlu esneklikte olmasını sağlar. 

 Üzerine uygulanacak katların pürüzsüz görüntü verebilmesi için yüzey üzerinde 

iyi yayılma ve kolay zımparalanabilme özelliği sağlar. 

 Yüzeyi sağlamlaştırır. 

 Boya sarfiyatını düşürür. 

 Alkali etkilerden boyayı korur. 

 

1.1.2. Astar Çeşitleri 
 

 Pigmentli Astarlar: Pigmentli boyalar çok çeşitli materyallerden formüle 

edilmiş ve geniş bir kullanma sahaları mevcuttur. Bununla beraber her biri esas 

olarak pigment ve boyanın sürülmesini kolaylaştıran yağ ihtiva eder ve bu 

bileşim boyanın karakteristiğini ve tesirini tespit eder. Pigmentli astarlar, ev 

boyaları, makine boyaları, alüminyum boyalar, renkli vernikler ve su boyalarını 

olduğu gibi özel olarak imal edilmiş sentetik vinil reçinesi boyasını da ihtiva 

eder. 
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 Pürüzsüz (Parlak) Astarlar:Vernik, boyasız lak, şellak en çok bilinen 

pürüzsüz astarlardır. Diğerleri temiz kurşunlar ve su geçirmez bileşimlerdir. 

Pürüzsüz astarlara örnek olarak; 

 

 Vernik 

 Lak (Reçineli Vernik): Organik bileşikler ihtiva eden renkli pigmentler 

 Şellak: Sarı-kahverengi ve ince pulcuklu yapıda olan doğal bir reçinedir. 

 Balmumu Cila  

 

Tecrit maddelerinin büyük bir kısmını, neft gibi solventler içerisinde eritilen 

suya dirençli maddeler teşkil eder. Laklar her ne kadar lak tabiri hemen hemen 

solventin uçması ile çok çabuk ve kendi başına kuruyan bütün astarlara verilen 

bir isim ise de esas olarak uçucu olmayan maddesinden bahsedebilir. Lak çok 

ani kuruma ve özel kokusuyla tanınır. Her iki özelliğine de sebep içerisinde çok 

düşük kaynama noktasına ve yüksek buharlaşma gücüne sahip, ketonlar ve 

alkoller gibi solventlerin olmasıdır. 

 

 Ziftli Astarlar: Zift ve asfalt astarlar suya batırılmış ve gömülmüş demir ihtiva 

eden metallerin korunmasında, dam ve çatı işlerinde su geçirmez madde olarak 

geniş miktarda kullanılmaktadır. Bunların çok kullanışlı olmasının sebebi kalın 

bir film teşkil ederek rutubetin ve oksidasyonun geçmesine geniş ölçüde mani 

olmasıdır. Bunlar kullanış tiplerine göre: 

 

 Katran zifti  

 Katran emaye 

 Soğuk tatbikli katran boyalar 

 Katran emülsiyon 

 Asfalt  

 

Resim 1.3: Zift 
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Ayrıca yapılarda kullanılan astarları dört grupta inceleyebiliriz. 

 

 İç ve dış cepheler için kullanılan çözgenli doyurma (empregnasyon) 

astarları: Hafif betonlar dâhil her türlü ham veya macunlu emici yüzeye nüfuz 

ederek yüzeyi doyurması (emprenye etmesi) hedeflenen saydam astarlar 

kullanılır. 

 

 İç ve dış cepheler için kullanılan sulu doyurma astarları: Aynı yüzeyler 

üzerine sulu bir gam uygulanacaksa, polivinil asetat esaslı (iç cephe için) veya 

akrilik kopolimer esaslı (dış cephe için) sulu doyurma astarları kullanılır. 

 

 İç ve dış cephe amaçlı pigmentli astarlar: Bu amaçla da uzun yağlı alkid 

esaslı çözgenli astarlar, PVA esaslı (iç cephe için) veya akrilik esaslı (dış cephe 

için) sulu astarlar kullanılır. Gerek macunlarda gerekse pigmentli astarlarda 

dolgu oranı gaz geçirgenliğini sağlamak amacıyla özellikle yüksek tutulur. 

 

 Silikon reçinesi esaslı çözgenli doyurma astarları: Yüzeye su itici özellik 

kazandırması amacıyla bu astarlar kullanılır. Ancak doyurma katının üzerine 

uygulanacak astar ve son katların yapışma sorunu çıkmamaları için yüzey 

gerilimleri düşük olacak şekilde tasarlanmış olmaları gerekmektedir. Yüzey 

gerilimi özel olarak ayarlanmamış olan ürünlerde boya gamının tamamlanması 

durumunda ara kat yapışması sorunları ile karşılaşılabilir. 

 

1.1.3. Astar Uygulama Metotları 
 

 Astarı Fırça ile Uygulama (Resim 1.4) 

 

Resim 1.4: Fırça ile astarlama 
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Kuralları: 

 

 Sıcak satıhlara astar sürülmemelidir.  

 Yağlı, kirli, kabarmış yüzeylere astar sürmemeli ve önce temizlenmelidir.  

 Parlak satıhlara zımpara yapmadan astar sürülmemelidir.  

 Astarı aşırı derece inceltilmemelidir. Üretici firmanın tavsiye ettiği 

inceltici talimatına uygun olarak kullanılmalıdır. 

 Seçilecek astar rengi yapılacak boya renginden farklı olmalı ki boya 

yapılırken boya filminin eşit ve homojen bir şekilde dağılması 

sağlanmalıdır.  

 Boyayı karıştırmak için veya boyanacak yerin tozunu gidermek için boya 

fırça kullanılmamalıdır. 

 Sağlık ve güvenlik önlemlerini alınmalıdır.  

 

Yapılışı: 

 

 Yeni bir fırçanın tozunun giderilmelidir. Ancak kopuk veya zayıf 

tutunmuş kılların temizlenmesi için fırçayı yıkamak, bükmek ve silmek 

yanlış olur.  

 Yeni fırçanın önce astar uygulamasında kullanılması uçlarının 

alıştırılması gerekir.  

 Fırça, boyaya kıllarının yarısına gelecek seviyede daldırılmalıdır.  

 Sürülmeden önce kutunun kenarına sıyrılarak astar boyanın fazlası 

alınmalıdır.  

 Boyama esnasında mola verilecek ise fırça astarın içine daldırılmış olarak 

bırakılmamalı ve kutunun üstüne yatırılmalıdır.  

 Boya işi bittikten sonra fırça mutlaka temizlenmelidir. Yağlı boya 

kullanıldıysa sentetik tiner veya terebentin ile temizlenmelidir.  

 

 Astarı Rulo ile Uygulama  

 

Kuralları: 

 

 Sıcak satıhlara astar sürülmemelidir. 

 Yağlı kirli, kabarmış yüzeyler astar sürmeden önce temizlenmelidir.  

 Parlak satıhlara zımpara yapmadan astar sürülmemelidir. 

 Boyayı aşırı derece inceltmeyiniz, üretici firmanın tavsiye ettiği 

incelticiyi talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.  

 Kalın tek kat boya yerine ince iki kat ile son kat boyayı kullanılmalıdır. 

 Sağlık ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
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Yapılışı: 

 

 Geniş yüzeylerde rulo kullanılır. 

 Köşeler ve kesişim bölgelerine rulolar ulaşamayacağından bu bölgeleri 

önceden kestirme ve akrobat fırçalarıyla boyanır. 

 Astarlanacak yüzey çok genişse 1x1 m
2
 şeklinde boyanır. 

 Rulonun kullanılmasını sağlayacak rulo tablaları kullanılmalıdır. Rulo 

tablalarında rulodaki boyanın fazlasının alınmasına yarayan kanallar 

bulunmaktadır. 

 

Resim 1.5: Rolo ızgarası 

 Ufak detaylarda parmak ruloları kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.6: Parmak rulo 

 Rulo yukarıdan aşağıya doğru ve daha önce geçtiği yerin %50 üzerinden 

geçecek şekilde sürülür. 
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Resim 1.7: Rulo uygulaması 

 Yüzeyi boyarken rulo diyagonal ve zikzaklar şeklinde kullanılır. 

 Ruloya uygun bir sap takarak geniş yüzeylerde daha rahat boyama 

yapılır. 

 

Resim 1.8: Rulo ve sapı 

 Selülozik ve sentetik boyada kullanılan rulo temizlenirken önce gazete 

kâğıdı üzerindeki boya mümkün olduğu kadar alınır. Sonra tiner içinde 

yıkanır ve gazete üzerinde yuvarlanarak kurutulur. Son olarak ılık, 

sabunlu su ile yıkanır, durulanır ve asılarak kurutulur. 

 Rulo tekrar kullanılırken tiner veya su ile nemlendirilip ıslatılır ve boya 

içine daldırılarak doyurulur ve ızgarada fazla boya sıyrılıp kullanılır. 

 Parlak boya kullanıyorsa daha küçük karelerle çalışılmalıdır. Çünkü kat 

izleri parlak boyalarda daha çok belli olur. 
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 Astarı Boya Püskürtme Makinesi ile Uygulama  

 

Resim 1.9:Boya püskürtme makinesi 

Kuralları: 

 

 Astar boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 

 Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5–35 °C arasında olmalıdır. 

 Her uygulamadan sonra boya makinesi yapılacak boyanın cinsinden tiner 

ile temizlenmelidir. 

 Astar boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. 

 Astar boya uygulanan yüzeyler 12 saat süreyle fiziksel ve kimyasal 

etkenlerden korunmalıdır. 

 Sıcak satıhlara astar sürülmemelidir. 

 Yağlı, kirli ve kabarmış yüzeyler astar sürmeden önce temizlenmelidir.   

 Parlak satıhlara zımpara yapmadan astar sürülmemelidir. 

 Boyayı aşırı derece inceltilmemelidir. Üretici firmanın tavsiye ettiği 

inceltici talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.  

 Kullanılan astar açılarak bir problemin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Bozuk olduğu tespit edilen ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.  

 Tüm astar veya vernik malzemeleri kullanılmadan önce mutlaka iyi bir 

şekilde karıştırılmalıdır. 

 Astar veya verniklerde mutlaka önerilen tip ve miktarlarda tiner 

kullanılmalıdır.  

 İki komponentli ürünlerde mutlaka önerilen oranlarda karışım 

hazırlanmalıdır (Aksi takdirde zımpara olmama, kurumama, kolay 

çizilme gibi problemler ortaya çıkabilecektir).  

 

Yapılışı: 

 

 Uygulama basıncı dolgu ve astar için 4–5 atmosfer olmalıdır (Daha 

yüksek basınçta uygulamalar yüzey hataları ve sarfiyatın daha fazla 

olmasına neden olmaktadır). 

 Astar ve dolgu uygulamalarında 1.5–2.0 mm çapında tabanca memesi 

kullanılmalıdır. 
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 Kompresörlerde mutlaka yağ ve su filtresi kullanılmalıdır (Hava ile 

beraber gelecek yağ veya su yüzey hatalarına sebep olacaktır.). 

 Boya tabancası yüzeyden 20–30 cm uzakta ve yüzeye dik olarak tutularak 

uygulama yapılmalıdır. 

 

Resim 1.10: Boya tabancası ile astar uygulama 

1.2. Yapı Yüzey Astarlarının Kullanım Alanları 
 

Yapı yüzey astarları sıva kaplı yüzeyler, beton yüzeyler, prefabrike beton yüzeyler, 

gaz beton tipi yüzeyler, saten alçı ile düzgünleştirilmiş yüzeyler ve eski yüzeylerde 

kullanılmaktadır. 

 

Yapı yüzey astarlarının çok kullanıldığı alanlarda biride sıva kaplı yüzeyler ve beton 

yüzeylerdir. Astarlama için bu yüzeyleri iyi tanımamız ve bu yüzeylerde oluşan kimyasal 

olayları bilmemiz gerekmektedir.  

 

 Beton Yüzey 

 

Beton, %10–15 oranında portland çimentosu, %15–20 oranında su ve %60–75 

oranında değişen tane iriliklerinde kum ve çakıl dolgudan (kullanılan terim agregattır) oluşan 

bir karışımdır. Portland çimentosu ve suyun karşılaşmasıyla betonun sertleşmesi tepkimesi 

başlar.  

 

Dolayısıyla, başlangıçta iyi durumda olduğu bilinse de, yaşlanmış bir betonun 

yüzeyine organik kaplama uygulanmadan önce gevşek tabaka olup olmadığı yüzey kazınarak 

kontrol edilmelidir.  

 

Betonun kullanım ömrü boyunca, özellikle sınâî atmosferlerde maruz kaldığı bazı 

kuvvetli asit atakları da bazik beton yüzeylerinde hızlı yıpranmalara yol açmaktadır. 
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Resim 1.11: Aşınmış beton 

 Sıvalı Yüzey 

 

Sıva kaplı yüzeylerde de beton yüzeylerde sözü edilen bazik yüzey tabakası oluşumu 

söz konusudur. Yalnız, sıvanın bileşiminde, çimento, su ve agregatın yanı sıra sönmüş kireç 

de bulunduğundan yapı daha baziktir ve yüzeyde gevşek bir tabaka bulunacağı kesindir. Bu 

nedenle sıva kaplı yüzeylerde gevşek tabaka uzaklaştırılmadan boya uygulaması 

yapılmamalıdır.  Ayrıca, alkid esaslı boya uygulaması yapılacaksa mutlaka nötrleştirme veya 

akrilik bağlayıcı (binder) ile yüzey yalıtımı işlemi yapılmalıdır.  

 

Plastik badananın da dâhil olduğu sulu lateks esaslı inşaat boyası uygulamaları 

öncesinde nötrleştirme işlemi aynı ölçüde kritik olmaz. 

 

1.2.1. İç Cephe Astarları 
 

Koruyucu olarak uygulanan sıvalı zemin astarları yapıların dayanımını arttırır. Bu 

nedenle bu tür yüzeylere üzerine uygulanacak boya sistemine uygun olarak ilk astarlama 

yapmak çok önemlidir.  

 

İç cephelerde kullanılan astarların görevleri şunlardır: 

 

 Yüzeyi sağlamlaştırmak, 

 Yüzeyin emiciliğini kontrol altına almak ve homojen hale getirmek, 

 Boya sarfiyatını azaltmak, 

 Duvarda oluşacak alkali değişimlerden boyayı korumak, 

 Kumdan ve kireçten gelen tuzların yüzeye taşınmasını engellemek, 

 Boyanın bağlayıcısının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek uzun ömürlü 

boyama sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, 

 Uygulamayı kolaylaştırıp işçilik maliyetini düşürmektir. 

 

Sıvalı iç cephelerde şeffaf astar, akrilik astar, silikonlu astar ve anti bakteriyel astar 

gibi astar çeşitleri kullanılmaktadır.  
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1.2.2. Özellikleri 
 

 Şeffaf Astarların Özellikleri 

 

 Görünümü şeffaftır. 

 Genellikle inceltilmez. Kullanıma hazırdır. 

 İç cephelerde yüzeyleri sağlamlaştırmak için kullanılır. 

 Binaların iç duvar yüzeylerindeki emici bölgelerin doyurulmasında 

kullanılır. 

 Genellikle tek kat olarak kullanılır. 

 Astar uygulamaları fırça ve rulo ile yapılır. 

 Şeffaf astarlar sıvaların su emiciliğini azaltır daha az boya kullanımı 

sağlar. 

 Şeffaf astarlar sağlam bir zemin oluşturarak üzerine uygulanacak boya 

veya kaplamanın yüzeye kuvvetli yapışmasını sağlar. 

 

 Akralik Astarların Özellikleri 

 

 Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı astarlardır. 

 Konvansiyonel sıva, brüt beton, gaz beton, alçıpan, saten alçılı, macunlu 

vb. yapı elemanlarının iç yüzeylerinde kullanılır. 

 Yüzey emiciliğini azalttığından sonkat boya sarfiyatını düşürür. 

 Fırça veya rulo ile uygulanır. 

 Yüzey ile sonkat boya arasında köprü vazifesi görerek boyanın 

yüzeye daha kuvvetle yapışmasını sağlar. 

 Tek kat olarak uygulanır. 

 Su ile inceltilen boyalarda kullanılır  

 Boyanın dayanım ömrünü arttırır. 

 %10-20 oranında su ile inceltilir. 

 Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. 

 
 Alçı Yüzey Astarların Özellikleri 

 

 Bazı akralik astarlar alçı yüzey astarı olarak üretilmektedir. Alçı yüzey 

astarı, alçı yüzeylerin yüksek emiciliği dolayısı ile boyama işleminde 

yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren, kopolimer emülsiyon esaslı, 

kullanıma hazır, şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.  

 Saten alçı ve alçıpan gibi ilk defa boyanacak çok emici ve tozuma 

karakterli yüzeylerin boya alt astarlamasında kullanılır.  

 Penatrasyon özelliğinden dolayı uygulama yüzeyinin iç derinliklerine 

kadar nüfuz ederek üzerine gelecek boya tabakasının uygulama yüzeyiyle 

bütünleşmesini sağlar.  

 Yüzey emiciliğini önlediği için özellikle sıcak havalarda boyanın erken 

kurumasını önler ve boya sarfiyatını azaltır.  
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 Özellikle boyacılar için sorunlu yüzey olan alçı yüzeylerde kullanılarak 

yüzeyde emiciliği önler ve yüzeyi boyamaya hazır hale getirir. 

 

Resim 1.12: Alçılı yüzey 

 Geçiş Astarların Özellikleri 

 

 Akrilik emülsiyon esaslı, iyi yapışma ve kapatma özelliğine sahip örtücü 

bir astardır. Her boya firması kendi geçiş astarını üretir. Bu astarların 

kullanımı genelde aynıdır. 

 Özellikle solvent bazlı boyadan (yağlı boya) su bazlı boyaya geçişte 

kullanılır. Ayrıca iç cephelerde renk geçişlerinde kullanılır.  

 Duvarın rengi değiştirilmek istendiğinde su bazlı veya solvent bazlı 

boyalardan önce eski rengin tamamen kapatılıp yeni yapılacak boyanın 

renginin düzgün çıkması için kullanılır. Özellikle duvarda koyu rengi 

kapatıp açık renge geçerken geçiş astarı (dönüşüm astarı) kullanılır. 

 Beton, gaz beton, briket, tuğla, alçı, sıva ve benzeri mineralli yüzeylerde 

son kat boyalardan önce kullanılır. 

 

Resim 1.13: Geçiş astarı 
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1.2.3. Uygulama Metotları 
 

 Akralik Astarların Uygulanması 

 

Astar kullanılmadan önce kutusu içinde homojen olarak karıştırılmalı ve belirtilen 

oranda doğru inceltilmelidir. İç cephe astarı fırça ve rulo kullanılarak homojen olarak tek 

kat halinde uygulanır. Bazı iç cephe astarları ise püskürtme ile de uygulanmaktadır. 
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5 ºC en çok +35 ºC arasında 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 

Düşük ısı ve yüksek rutubetli havalarda uygulamadan kaçınılmalı, eğer uygulama 

yapılmış ise yüzeyler sertleşene kadar yağmurdan korunmalıdır. Katlar arasında bekleme 

sürelerine uyulmalıdır. 6 saat sonra sonkat boya uygulamasına geçilir. Bazı astarlar için bu 

süre 24 saat olarak belirlenmiştir. 

 

 Alçı Yüzey Astarları Uygulaması 

 

+5 °C’nin üzerinde uygulama yapılmalıdır. Düşük ısı ve yüksek rutubetli havalarda 

uygulamadan kaçınılmalıdır. Yüzey porozite ve emiciliğine bağlı olarak tek kat halinde 

yüzeye fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. Astar uygulamasından en az 6 saat 

sonra boya uygulaması yapılabilir. 
 

 Geçiş Astarları Uygulaması 

 

Geçiş astarı genellikle %5–%10 oranında su ile inceltilir. Geçiş astarı 1 kat uygulanır. 

Uygulamadan yaklaşık 2–4 saat sonra son kat boya yapılabilir. Tam kuruma 24 saattir. 

Uygulama sırasında yüzeylerin sıcaklığı en az +5 derecenin üzerinde olmalıdır. Tek kat 

halinde yüzeye fırça ve rulo ile uygulanabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki İç Cephe Sıvalı Yüzeylere Ara Astar Uygulayınız. 

 

 Araç ve gereçler: Plastik macun, zımparalar ( 180–200 ), bez, süpürge, 

merdiven, sırık, rulo, fırça, kestirme fırçası, akrilik kopolimer astar, kova, bant 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kullanılacak malzemelerin seçimi 

yaparak çalışma ortamına getiriniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 

 Yüzeyi inceleyerek gereken yerleri 

maskeleyiniz. 

 

 Maskelenecek yerleri maskele yapmayı 

unutmayınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Sıvalı yüzeyleri raspalayınız. 

 

 Uygun spatula kullanınız. 

 Yüzey üzerinde parçacıklarının 

kalmamasına dikkat ediniz.  

 Raspalama kurallarına uyunuz.  

 Plastik macunu tekniğine uygun şekilde 

spatula ve macun küreği yardımıyla 

macunlayınız. 

 

 Spatula yardımıyla macun çekilecek 

yüzeydeki kabarık ve çatlakları 

kazıyınız. 

 Macun çekme malzemelerinin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Yüzeyde seviye farkı yaratan çukurların 

doldurulması veya düzgün bir yüzey 

hazırlanması amacı ile kullanacağınız 

macun inceltilmeden spatula ile 

uygulayınız. 

 Elde edilen tüm macunlar dolgu ve 

düzeltme yapılacak yüzeye spatula, 

macun küreği yardımı ile sürünüz.  

 Yüzeyden taşan veya artan macunları 

spatula ve macun küreği yardımı ile 

toplayınız.  

 Gerekli kuruma süresi veriniz. 

 

 Kuruma süresi 25 °C’de 4–8 saat 

arasındadır. Macunlu yüzeyin iyice 

kurumasını sağlayınız. 
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 180 numaralı zımpara ile tekniğine 

uygun zımparalayınız. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Zımparalama sırasında eldiven giyiniz 

ve toz maskesi takınız. 

 Macun kuruduktan sonra zımpara kağıdı 

yardımı ile yüzeyi zımparalayıp yüzeyin 

tozunu almayı unutmayınız. 

 Macunlamayı gerekli zaman aralıkları 

verilerek 3 kat halinde tekrarlayınız. 

 Uygulama sırasında maske kullanınız. 

 İkinci bir düzeltme macunu yapılmak 

istenirse işlem sırasını yine aynı şekilde 

uygulayınız.  

Astarı rulo ile tekniğine uygun olarak 

tatbik ediniz. 

 

 Yüzeye göre astar seçimi yapmayı 

unutmayınız. 

 Astar boyayı kullanılmadan önce iyice 

karıştırınız. 

 Astarlanacak yüzey çok genişse  

 1 x 1 m 
2
 şeklinde astarlayınız. 

 Rulo yukarıdan aşağıya doğru ve daha 

önce geçtiği yerin %50 üzerinden 

geçecek şekilde sürünüz. 

 Yüzeyi astarlarken rulonuzu diyagonal 

ve zikzaklar şeklinde kullanınız. 

 Gerekli kuruma süresi veriniz. 

 

 Astarlı yüzeyin iyice kurumasını 

sağlayınız. 
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 Bölgeyi 220 numaralı zımpara ile 

zımparalayınız.

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Zımparalama için 220 numaralı zımpara 

kullanmayı unutmayınız. 

 Zımparalama sırasında eldiven giyiniz 

ve toz maskesi takınız. 

  Gereken yerleri macun ile lokal olarak 

macunlayarak kuruduktan sonra 

zımparasını yapınız. 

 Macunlama kuralarına uyunuz. 

 Lokal macunlamanın yapıldığı yere göre 

uygun fırça, rulo veya kestirme fırçası 

seçiniz. 

 

 Yüksek kısımlarda ise merdiven veya 

sırık kullanınız. 

 Astar uygulamalarında önce duvar kenar 

kısımlarını kesme fırçası ile sürünüz. 

 Uygun kestirme fırçası kullanınız. 

 Fırçayı astara tam daldırmadan kıl 

boyunun 1/3’ünü geçmeyecek şekilde 

astara batırınız ve fazla olan astarı kabın 

kenarına sürerek alınız. 

 Fırçadan astar malzeme akışı durana 

kadar bekleyiniz ve boyanacak yüzeyi 

astar ile boyayınız. 

 Gerekli kuruma süresini vererek boyama 

öncesi işlemi bitiriniz. 

 Astarın verilen kuruma süresini 

beklemeyi unutmayınız. 
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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. Kullanılacak malzemelerin seçimi yaparak çalışma ortamına 

getirdiniz mi? 
  

2. Yüzeyi inceleyerek  gereken yerleri maskelediniz mi?   

3. Sıvalı yüzeyleri raspaladınız mı?   

4. Plastik macunu tekniğine uygun şekilde spatula ve macun 

küreği yardımıyla macunladınız mı? 
  

5. Gerekli kuruma süresi verdiniz mi?   

6. 180 numaralı zımpara ile tekniğine uygun zımparaladınız mı?   

7. Macunlamayı gerekli zaman aralıkları verilerek 3 kat halinde 

tekrarladınız mı? 
  

8. Astarı rulo ile tekniğine uygun olarak tatbik ettiniz mi?   

9. Gerekli kuruma süresi verdiniz mi?   

10. Bölgeyi 220 numaralı zımpara ile zımparaladınız mı?   

11. Gereken yerleri macun ile lokal olarak macunlayarak 

kuruduktan sonra zımparasını yaptınız mı?. 
  

12. Lokal macunlamanın yapıldığı yere göre uygun fırça, rulo veya 

kestirme fırçası seçtiniz mi? 
  

13. Gerekli kuruma süresini vererek boyama öncesi işlemi bitirdiniz 

mi? 
  

 

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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapı yüzeyleri boyama sistemlerinde dört ana üründen biri 

değildir? 

A) İlk astarlar 

B) Tinerler 

C) Macunlar 

D) Ara veya son kat astarlar 

 

2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi boyamada yaşanacak problemlerin oluşmaması için 

uygulanmaz? 

A) Yüzey hazırlığı 

B) Macunlama işlemi  

C) Astarlama işlemi 

D) Parlatma işlemi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk astarların kullanım amaçlarından biri değildir?  

A) Yüzeyi sağlamlaştırmak 

B) Üzerine gelecek olan boyama sisteminin iyi yapışmasını sağlamak 

C) Yüzeyleri koruma altına almak 

D) Yüzeyi düzgünleştirmek 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapı yüzey astarların kullanıldığı yüzeylerden biri değildir? 

A) Sıva kaplı yüzeyler 

B) Beton yüzeyler 

C) Seramik yüzeyler  

D) Saten alçılı yüzeyler 

 

5. Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde sertleşmeyle gelişen beton mukavemetindeki 

hızlı artış ilk kaç günde tamamlanır? 

A) 28   

B) 56  

C) 128 

D) 250 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi iç cephelerde kullanılan astarların görevlerinden biri değildir? 

A) Yüzeyi sağlamlaştırmak 

B) Yüzeyin emiciliğini kontrol altına almak ve homojen hale getirmek 

C) Duvarda oluşacak asidik değişimlerden boyayı korumak 

D) Boya sarfiyatını azaltmak 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi iç cephelerde kullanılan astarlardan biri değildir? 

A) Tek kat olarak uygulanır. 

B) Tiner ile inceltilen boyalarda kullanılır.  

C) Boyanın dayanım ömrünü arttırır. 

D) ygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi iç cephelerde kullanılan akralik astarlardan biri değildir? 

A) Sentetik koruyucu astar 

B) Akralik astar  

C) Geçiş astarı 

D) effaf astar 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, standartlarına uygun olarak yapılardaki macunlanmış dış 

cephe yüzeylerine dolgulu ara astar uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yapının dış cephe yüzeylerinde hangi astarların kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki boya üretim tesislerine veya boya uygulaması yapan işletmelere 

giderek yapılardaki macunlanmış dış cephe yüzeylere dolgulu ara astarın nasıl 

uygulandığını araştırınız.  

 

2. DIŞ CEPHE ASTARLARI 
 

Genellikle dış cephe astarları olarak silikonlu su bazlı astarlar kullanılır. Su bazlı dış 

cephe astarları, brüt beton, pürüzlü veya düz her cins sıvalı, mineral esaslı yüzeylerde, 

rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeylerde 

dekoratif ve koruyucu olarak kullanılır.  

 

Resim 2.1: Dış cephe astarları 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 
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Bir boya sisteminde dış cephe astarların görevleri şunlardır: 

 

 İçerdiği özel silikon sayesinde uygulanan yüzeylerde su iticiliği, yüksek su 

buharı geçirgenliği, neme ve tuzlu suya karşı direnç sağlar. 

 Aderans (yüzeye tutunma) sağlar. Astar, boya ile yüzey arasında sağlam bir 

temel ve köprü vazifesi görerek boyanın yüzeye daha kuvvetle yapışmasını 

sağlar. Böylece boyanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar.  

 Homojen emiş ve alt yapı sağlar. Böylece boya uygulandığı yüzeyde her 

noktada aynı şekilde emilir ve her noktada rengin homojen görünmesini sağlar.  

 Rulo izi oluşumunu önler. 

 Sıvanın su emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltır. Yüzeydeki emişi 

dengelediği için boyanın yüzey tarafından fazla emilmesine engel olur, böylece 

boya daha az sarf edilir. 

 Bazik/alkalik etkilerden boyayı korur. Özellikle çimento esaslı malzemeler 

içerisinde bulunan eriyik tuzların son kat boyaya zarar vermesine engel olur ve 

boyanın ömrünü uzatır. 

 Daha korumalı ve doygun yüzey oluşturur. 

 Su itme özelliği ile suyu yapının bünyesine almadığı gibi yüksek nefes alma 

özelliği sayesinde yapı içindeki nemin dışarı çıkmasını sağlar. 

 Küf, mantar ve yosuna karşı koruma sağlar. 

 Pigmentli (renkli) astarlar boyanın örtücülüğüne katkı sağlar.  

 

2.1. Özellikleri 
 

 Atmosferin yıpratıcı etkilerine (nem, güneş ışını, kir, rüzgar v.b.) mükemmel 

dayanır. 

 İklim şartlarına dayanıklıdır.  

 Kir tutmaz böylece uzun yıllar boyanın ilk günkü gibi kalmasını sağlar. 

 Uygulaması çok kolaydır. 

 Su ile inceltilir. 

 Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında 

depolanmalıdır. 

 Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. 

 Fırça ve rulo kullanılarak uygulanır. Bazı astar çeşitleri ise boya tabancası ile 

tatbik edilebilmektedir. 

 Aşırı sıcaklık, nem ve dondan korunmalıdır. 

 Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak genellikle tek kat uygulanır. Bazı astarlar ise 

iki kat uygulaması yapılmaktadır. 

 

2.2. Uygulama Metotları 
 

Boya uygulamasından önce yapılacak yüzey hazırlığı çok büyük önem taşır. Kirli 

yüzeylere kesinlikle astar uygulanmamalıdır. Yüzey hazırlığı yapılarak yüzey önce kirden 

arındırılmalı ve iyice temizlenmelidir. 
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Yeni boyanacak yüzeylerin hazırlığı: 

 

 Yüzey raspalanarak iri sıva tozları ve çapakları temizlenir. 

 Yüzeyde bulanan serbest tozlar yıkama, fırçalama vb. metotlar ile uzaklaştırılır. 

 Sıvada veya yüzeyde kireç yok ise yüzey astar kataloga göre bir veya iki kat 

astarlanmalıdır. 

 Sıvada kireç veya yüzeyde kireç varsa yüzeydeki serbest kireç 

ıslatılarak/yıkanarak fırça ile temizlenir. Yüzeyden alınamayan ve sıvada 

mevcut kirecin etkisini yok etmek için tuz ruhu uygulaması yapılarak yüzey 

temiz su ile durulanır. Kuruyan yüzeye astar uygulaması yapılır. 

 

Eski boyalı yüzeylerin hazırlığı: 

 

 Yıpranmış yüzeyde gevşek boya bulunan eski yüzeyde boya kazınır. Gerekli 

macunlama işlemleri ile yüzey düzeltilir. 

 Macunlanan alanlar tesviye edilir. 

 Seviye farkları giderilir.  

 Gerekirse bir kat geçiş astarı kullanılır. 

 

Astar kullanılmadan önce homojen olarak karıştırılmalı ve belirtilen oranda 

inceltilmelidir. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra, boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını 

sağlamak ve boya sarfiyatını azaltmak için temiz, kuru ve tozsuz yüzeylere astar uygulaması 

yapılmalıdır. Eğer astar yapılacak yüzey parlaksa, astarın iyi yapışması için mutlaka 

matlaştırılmalıdır. +5°’nin altında ve 35°’nin üstünde uygulama yapılmamalıdır. Astar 

sonrası eğer yüzeyde bozukluklar göze çarpıyorsa macunlama işlemiyle bunlar 

giderilmelidir. Macun iyice kuruduktan sonra zımparalanarak ikinci kat astar uygulanmalıdır. 

Katlar arasında bekleme sürelerine uyulmalıdır. Astar uygulanan yüzeyler 24 saat süreyle 

fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Bunun üzerine son kat boya sürülebilir.  

 

 Astar uygulaması sırasında alınacak önlemler, 

 

 Solunum sisteminin korunmak 

 Elleri korumak: Uzun süreli veya tekrarlı kullanım halinde nitril, 

neoprene veya latex lastik eldiven kullanılmalıdır. Cildin kimyasala 

maruz kalabilecek kısmına bariyer kremler sürülebilir ancak bu kremler 

kimyasala maruz kalındıktan sonra sürülmemelidir. 

 Gözlerin korumak: Sıvı sıçramalarını önlemek üzere tasarlanmış güvenlik 

gözlükleri kullanılmalıdır. 

 Cildin korumak: Doğal iplikten veya yüksek ısıya dayanıklı sentetik 

iplikten yapılmış antistatik giysi giyilmelidir. 

 Kullanım esnasında hiç bir şey yiyip içilmemelidir. 

 Sigara kullanılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki Macunlanmış Dış Cephe Yüzeylerine Dolgulu Ara Astar 

Uygulayınız. 

 

 Araç ve gereçler: Macunlanmış dış cephe yüzeyi veya paneli, dolgulu ara astar, 

su, rulo, fırça, boya kabı, iskele, sırık, merdiven, zımpara ( 220 no ) 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi inceleyerek gereken aracı gereci ve 

malzemeyi tespit ediniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Yüzeyin macunlu olmasına dikkat ediniz. 

 

 Macunlu yüzeylerin tozunu almayı 

unutmayınız.  

 Yüzeyde pürüzsüzlük varsa 

macunlama işlemini tekrarlayınız. 

 Dolgulu astarı ürün lejant bilgisi 

doğrultusunda inceltiniz. 

 

 İnceltme için ürün teknik 

bülteninden yararlanınız. 

 Astarı inceltirken karıştırın ve 

homojen hale getiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Seçilen araçların kullanma teknikleriyle astar 

metodunu uygulayınız. 

 

 Ürün teknik bülteninden 

yararlanınız. 

 Astar boyayı kullanılmadan önce 

iyice karıştırınız. 

 Astarlanacak yüzey çok genişse  

 1 x 1 m 
2
 şeklinde astarlayınız. 

 Rulo yukarıdan aşağıya doğru ve 

daha önce geçtiği yerin %50 

üzerinden geçecek şekilde sürünüz. 

 Yüzeyi astarlarken rulonuzu 

diyagonal ve zikzaklar şeklinde 

kullanınız. 

 Rulo girmeyen kısımları uygun tip ve 

boyuttaki fırça ile astarlayınız. 

 

 Astar uygulamalarında önce duvar 

kenar kısımlarını kesme fırçası ile 

sürünüz. 

 Uygun kestirme fırçası kullanınız. 

 Fırçayı astara tam daldırmadan kıl 

boyunun 1/3 geçmeyecek şekilde 

astara batırınız ve fazla olan astarı 
kabın kenarına sürerek alınız. 

 Fırçadan astar malzeme akışı 
durana kadar bekleyiniz ve 

boyanacak yüzeyi astar ile 

boyayınız. 

 Gerekli kuruma süresi veriniz. 

 

 Astarlı yüzeyin iyice kurumasını 

sağlayınız. 

 İnce zımpara yapınız. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Zımparalama için 220 numaralı  

zımpara kullanmaya dikkat ediniz. 

 Zımparalama sırasında eldiven 

giyiniz, toz maskesi takınız. 
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 Tozunu alarak ilk kat boyama öncesi 

hazırlığını tamamlayınız. 

 

 Titiz çalışınız.  

 Temiz bir toz bezi ile toz almayı 

unutmayınız. 
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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. Yüzeyi inceleyerek gereken aracı gereci ve malzemeyi tespit 

ettiniz mi? 
  

2. Yüzeyin macunlu olmasına dikkat ettiniz mi?   

3. Dolgulu astarı, ürün lejant bilgisi doğrultusunda incelttiniz mi?   

4. Seçilen araçların kullanma teknikleriyle astar metodunu 

uyguladınız mı? 
  

5. Rulo girmeyen kısımları uygun tip ve boyuttaki fırça ile 

astarladınız mı? 
  

6. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi?   

7. İnce zımpara yaptınız mı?   

8. Tozunu alarak ilk kat boyama öncesi hazırlığını tamamladınız 

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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi su bazlı dış cephe astarlarının kullanıldığı yüzeylerden 

biri değildir?  
A) Brüt beton  

B) Düz sıvalı 

C) Mineral esaslı olmayan yüzeyler 

D) Silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeyler 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi astar uygulaması sırasında alınacak önlemlerden biri değildir? 

A) Elleri korumak  

B) Gözleri korumak 

C) Sindirim sistemini korumak 

D) Ayakları korumak 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi su bazlı dış cephe astarlarının özelliklerinden biri değildir? 

A) İklim şartlarına dayanıklıdır.  

B) Tiner ile inceltilir.  

C) Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında 

depolanmalıdır. 

D) Atmosferin yıpratıcı etkilerine (nem, güneş ışını, kir, rüzgâr v.b.) mükemmel 

dayanır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dış cephe astarlarının görevlerinden biri değildir? 

A) Asidik etkilerden boyayı korur. 

B) Aderans (yüzeye tutunma) sağlar. 

C) Boyanın yüzeye daha kuvvetle yapışmasını sağlar. 

D) Homojen emiş ve alt yapı sağlar. 

 

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 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, standartlara uygun olarak yapılardaki ahşap yüzeylere 

ara astar yapabilecektir. 

 

 

 

 

 Yapının ahşap yüzeylerinde hangi astarların kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki boya üretim tesislerine veya boya uygulaması yapan işletmelere 

giderek yapılardaki ahşap yüzeylere ara astarın nasıl uygulandığını araştırınız.  

 

3. SENTETİK ASTARLAR 
 

Doğal reçinelerin koruma, katman ve uygulama özellikleri yetersiz kaldığından, 

üretimi gerçekleştirilen ilk sentetik reçine örneklerinde doğal reçinelerden yararlanılmıştır. 

 

Saf sentetik (yapay) reçineler ile üretilen boya/vernikler ilk olarak plastik sanayi, 

otomotiv endüstrisi ile lamine elemanlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 

 

Sentetik sistemde kullanılan boya/verniklerin ana karakteristik özelliği, bileşiminde 

kuruyan yağ veya yağ alkidi (yağ asidi+alkol=yağ esteri) bulundurulmasıdır. Sentetik 

boya/vernik üretiminde yağ alkidinden başka oluşumunu tamamlamış vinil tipi polişmerler 

(PVA, PVAC, vb.) ile üretan alkidler, epoksi esterleri ve strenal alkidlerde kullanılır. 

 

Bu yapay reçineler sadece modifiye amacı ile değil, bazı durumlarda ana bağlayıcı 

olarak da kullanılmaktadır. Sentetik sistemin gelişme sürecinde polivinil asetat, 

polivinilklorür asetat ve vinil klorür ana bağlayıcı olarak yaygın kullanım alanı bulmuştur. 

Günümüzde akrilik, epoksi, üretan vb. reçineler sayesinde çeşitlilik artmış ve değişik amaçlı 

verniklerin üretimi kolaylaşmıştır. 

 

Sentetik sisteme ait boya/vernikleri kuruma/sertleşme mekanizması ağırlıklı olarak, 

üretimde kullanılan kuruyan yağ ve yağ alkidinden dolayı oksidasyon reaksiyonuna göre 

kurulmuştur. Kuruma aşamasında oksidasyonun yanı sıra çözücünün de buharlaşması 

gerekir. Bu sebeple, sentetik sistemde kuruma, sertleşme süresi diğer solvent çözücülü 

sistemlere göre daha uzundur. Kurumanın ilk evrelerinde solvent buharlaşması daha etkilidir. 

Jel aşaması ve kurumanın diğer aşamalarında oksidasyon da kuruma süresinin kısalmasına 

yardımcı olur. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

ARAŞTIRMA 
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Kuruyan yağ veya yağ alkidinin modifikasyonunda kullanılan diğer polimerik 

reçineler de (üretan, epoksi vb.) kuruma mekanizmasını değiştirici etkide bulunabilir. Ancak 

genellikle görülen etkin kuruma şekli çözücü buharlaşmasını yanı sıra oksidasyondur. 

 

Uygulama ortamının sıcaklığı 18-20 °C olmalıdır ve 5 °C’den düşük sıcaklıklarda 

uygulama yapılmamalıdır. Ortam sıcaklığının arttırılması çözücü buharlaşmasını hızlandırır. 

Toz tutmazlık kuruması 3-4 saat, dokunma kuruması 24 saat, tam kuruma 3-4 günde 

tamamlanır. 

 

 Sentetik Astarların Özellikleri 

 

 Son kat boyanın aderansını arttırır. 

 Yüksek örtme gücüne sahiptir.  

 Uygulama yüzeyine çok iyi yapışır. 

 Kolay uygulanabilir ve yüzeylerdeki gözenekleri doldurur. 

 Düzgün, pürüzsüz ve sağlam bir üst yüzey oluşturur. 

 Sentetik tiner ile inceltilir. 

 Ağzı kapalı ambalajlarda ve serin yerlerde muhafaza edilmelidir. 

 Fırça veya rulo ile uygulanır. Bazı astarlar boya püskürtme makinesi ile 

uygulanmaktadır. 

 Düşük nem geçirgenliğine sahip film oluşturur. 

 

3.1. Kullanım Alanları 
 

Boya, astar ve verniklerin hemen hemen tamamında katman yapıcı olarak sentetik 

reçineler kullanıldığından sentetik sistem tanımına girer. Ancak ülkemizde sentetik sistem 

terimi inşaat sistemi olarak bilinir ve uygulama alanı bulur.  

 

Resim 3.1: Sentetik sistem uygulanmış yapı 
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 Sentetik astarların inşaat ve mobilya sektöründe kullanım alanları: 

 

 Sentetik sistem boya, astar ve vernik daha çok harici kısımlarda 

kullanılan mobilya ve dekorasyon elemanları ile iç dekorasyonda su ve 

nem etkisinde kalan mobilyalarda, 

 Deniz araçlarında su ile direk teması olan iskele ayağı ve deniz 

araçlarının korunmasında, 

 Ahşap, sunta, MDF ve OSB (Yüksek yük taşıma kabiliyeti olan, ortam 

koşullarına bağlı olarak boyut ve şeklinde değişiklik meydana getirmeyen 

ve temiz bitişlerin etkileyici görünümlü olmasını sağlayan, inşaat 

endüstrisinde ve dekoratif amaçlı kullanılan ideal bir ahşap malzeme) gibi 

mobilya yüzeylerin astarlanmasında, 

 Daha çok harici etkilere açık yerlerde kullanılan ahşap malzemelerin 

(kapı ve pencere ) astarlanmasında, 

 

Aynı zamanda iç ve dış mekânlardaki metal ( demir ve çelik saç), beton, brüt beton, 

betopan, alçıpan ve sıva yüzeylerin astarlanmasında da kullanılmaktadır.  

 

3.2. Uygulama Metotları 
 

Yüzey hazırlama, boya sisteminin yüzeye yapışmasını artırmak için temizliğin çok iyi 

yapılması gereklidir. Yüzeydeki budak ve reçineli kısımları mümkünse yakılmalı ve 

selülozik tiner ile iyice silinmelidir. Yüzeydeki toz, yağ ve kirleri temizlenir. Tam düzgün bir 

yüzey için zımpara yapılır. Zımparayı ağacın suyu (lif yönünde) yapmak yararlıdır. Astar 

tatbikatından önce, ahşabın lifleri arasına girerek ahşabın direncini ve astarın yapışmasını 

artıran, küf ve mantarın olumsuz etkilerini azaltan koruyucu özellikte bir doyurucu ve 

koruyucu malzeme kullanmak, sonucun mükemmelliğini garanti eder. Bu iş için genellikle 

bezir kullanımı yaygındır. Bu ise önemli bir hatadır. Zira bezir özellikle bakteri oluşmasını 

sağlayacak ortamı yaratır ve hızlandırır. Bu yüzden kesinlikle bezir kullanılmaz. Ham tahta 

koruyucu veya dekoratif tahta koruyucu bu iş için ideal malzemelerdir. Sentetik boya 

uygulamalarında astarlama işlemi üç basamaktan oluşmaktadır. 
 

 Birinci Kat Astarlama 
 

Macun çekmeden önce ahşabın macun içerisindeki maddeleri emerek macunun 

özelliğini bozmaması için macunlama işleminden önce bir kat astar boya yapılır. Yüzey 

hazırlığı bitirilmiş ve ham tahta koruyucu veya dekoratif tahta koruyucu ile doyurulmuş 

yüzey, birinci kat astar uygulamasına hazır demektir. 
 

Astarın amacı, boyaya daha düzgün bir yüzey hazırlamak, sistemin kalınlığını 

artırarak koruyuculuğunun uzun sürmesini sağlamaktır. Ahşap üzerine uygulanabilecek 

çeşitli astarlar vardır. Birinci kat astardan sonra sıra macun çekme gelmektedir. 
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Resim3.2: Astar çekme 

 Macun Çekme  

 

 Macun çekilecek yüzey temizlenir.  

 Spatula yardımıyla macun çekilecek yüzeydeki kabarık ve çatlaklar 

kazınır.  

 Kazınan yüzey tekrar temizlenir ve kurulanır.  

 Kalın zımpara ile yoklama zımparası yapılır.  

 Tekrar temizlenerek kuru ve temiz olarak macun çekmeye hazır hâle 

getirilir.  

 Sağlık ve güvenlik önlemleri alınır.  

 Ürün kullanılmadan önce ambalajı içinde homojen hâle gelinceye kadar 

karıştırılır. Gerektiğinde sentetik tiner ile %10 oranında inceltilmelidir. 

 Uygulama yapılacak yüzeylerde gerekli temizlik koşulları sağlanmalıdır.  

 Yüzeyde seviye farkı yaratan çukurların doldurulması veya düzgün bir 

yüzey hazırlanması amacı ile kullanacağınız macun inceltilmeden spatula 

ile uygulanır.  

 

Resim 3.3 : Macun çekme 

 Elde edilen tüm macunlar dolgu ve düzeltme yapılacak yüzeye spatula ve 

macun küreği yardımı ile sürülür. Daha büyük yüzeylerde çelik 

malalardan da faydalanılmaktadır. 

 Spatula macun sürülecek zemine yukarıdan aşağıya bastırılarak 

macununun daha derin noktalara girmesi sağlanır.  

 Tüplerde olan hazır macun çeşitlerinde sıkma tabancalarından 

faydalanılmaktadır.  
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 Yüzeyden taşan veya artan macunları spatula ve macun küreği yardımı ile 

toplanır.  

 Kuruma süresi 25 °C’de 4–8 saat arasındadır. Macun kuruduktan sonra 

zımpara kağıdı yardımı ile yüzey zımparalanarak tozu alınır. 

 İkinci bir düzeltme macunu yapılmak istenirse işlem sırası yine aynı 

şekilde uygulanır. 

 

 2. Kat Astarlama 

 

 2. kat astarlamanın görevleri 

 

o Difüzyon kabiliyeti fazla olduğu için boya ile yüzey arasında 

aderansı (yapışmayı) artırır.  

o İnce yapısında dolayı yüzeye derinlemesine nüfus eder.  

o Boya filminin örtücülüğüne yardımcı olur.  

o Astar genellikle beyazdır, boya altına astarın sürüldüğünü gösterir. 

Koyu rengi bir miktar kırar.  

o Altyapıda homojenlik sağlar ve boyanın dalga dalga olmasını 

önler.  

o Yüzey emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltır.  

 

 2. kat astarlamanın fırça ile yapılışı  

 

o Yeni bir fırçanın tozu giderilir. Varsa kopuk veya zayıf tutunmuş 

kılların temizlenmesi için fırçayı yıkamak, bükmek ve silmek 

yanlış olur.  

o Yeni fırçanın önce astar uygulamasında kullanılması uçlarının bu 

şekilde alıştırılması tavsiye edilir.  

 

Resim 3.4 : Fırça ile astarlama 
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o Fırça, boyaya kıllarının yarısına gelecek seviyede daldırılır. 

Sürülmeden önce kutunun kenarına sıyrılarak fazlası alınır.  

o Boyama esnasında mola verilecek ise fırça astarın içine daldırılmış 

olarak bırakılmamalı ve kutunun üstüne yatırılmalıdır.  

o Boya işi bittikten sonra fırça temizlenir. Yağlı boya kullanıldıysa 

sentetik tiner veya terbentin ile temizlenir.  

o Boyayı karıştırmak için veya boyanacak yerin tozunu gidermek 

için boya fırçası kullanılmaz.  

 

 2. kat astarlamanın makine ile yapılışı  

 

Astar boya kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama 

esnasında ortam sıcaklığı 5–35 °C arasında olmalıdır. Her uygulamadan 

sonra boya makinesi sentetik tiner ile temizlenmelidir.  

 

Astar boya uygulanan yüzeyler 12 saat süreyle fiziksel ve kimyasal 

etkenlerden korunmalıdır. Astar boya kesinlikle kanalizasyon ve su 

kanallarına boşaltılmamalıdır.  
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 Uygulama, aşağıda belirtildiği gibi yapılmalıdır:  

 

 Sıcak satıhlara astar sürülmemelidir. 

 Yağlı kirli ve kabarmış yüzeylere astar sürülmeden önce temizlenmelidir.  

 Parlak satıhlara zımpara yapmadan astar sürülmemelidir.  

 Kullanılan astar açılarak bir problemin olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Bozuk olduğu tespit edilen ürün kesinlikle kullanılmamalıdır.  

 Tüm astar malzemeleri kullanılmadan önce mutlaka iyi bir şekilde 

karıştırılmalıdır.  

 İki komponentli ürünlerde mutlaka önerilen oranlarda karışım 

hazırlanmalıdır. (Aksi takdirde zımpara olmama, kurumama, kolay 

çizilme gibi problemler ortaya çıkabilecektir).  

 Astar uygulamalarında mutlaka önerilen tip ve miktarlarda tiner 

kullanılmalıdır.  

 Astar aşırı derece inceltmemeli ve üretici firmanın tavsiye ettiği 

incelticiyi talimatına uygun olarak kullanılmalıdır.  

 Uygulama basıncı dolgu ve astar için 4–5 atmosfer olmalıdır. Daha 

yüksek basınçta uygulamalar yüzey hataları ve sarfiyatın daha fazla 

olmasına neden olmaktadır. 

 Astar ve dolgu uygulamalarında 1.5–2.0 mm çapında tabanca memesi 

kullanılmalıdır.  

 Kompresörlerde mutlaka yağ ve su filtresi kullanılmalıdır. Hava ile 

beraber gelecek yağ veya su yüzey hatalarına sebep olacaktır.  

 Boya tabancası yüzeyden 20–30 cm uzakta ve yüzeye dik olarak tutularak 

uygulama yapılmalıdır.  

 

Resim 3.5: Makine ile astarlama 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yapılardaki Ahşap Yüzeylere Ara Astar Yapınız. 

 

Araç ve gereçler: Yapı ahşap aksamları ( ahşap kapı ), sentetik astar, macun, tiner, 

zımpara, rulo, fırça, bez, toz maskesi, tornavida 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yüzeyi inceleyerek gerekli araçları 

çalışma ortamına getiriniz. 

 

 Çalışma ortamınızı ve astar 

uygulaması yapacağınız kapıyı 

hazırlayınız. 

 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 

 Boyanacak kapı için astar ve boyanın 

sıçramasında meydana gelecek 

döküntüler için hazırlık yapınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 
 

 

 

41 

 Macunlu yüzey olmasına dikkat ediniz 

değilse macunlama işlemi yapınız. 

 

 Bozuk yüzeylere macun uygulaması 

yapınız. 

 Macunlu yüzeyleri kuruduktan sonra 

zımparalayınız. 

 Zımpara tozunu yüzeyden alınız. 

 Macunlu yüzeylerin tozunu almayı 

unutmayınız. 

 Astarı ürün lejant bilgisi doğrultusunda 

inceltiniz. 

 

 Teknik bülteni ve/veya etiket bilgileri 

okuyunuz. 

 Önerilen astar incelticisi kullanınız. 

 Metoduna göre astarı atınız. 

 

 Astarlama için uygun 2 veya 2 ½ lik 

fırça kullanmaya dikkat ediniz. 

 Rulo girmeyen yerleri uygun boyut ve 

tipte fırça ile astarlayınız. 

 

 Uygun boyut ve tipte fırça ile 

astarlayınız. 
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 Gerekli kuruma süresini veriniz. 
 Teknik bülteni ve/veya etiket bilgileri 

okuyunuz. 

 Zımpara yapınız. 

 

 220 numaralı zımpara kullanınız. 

 Tozunu alarak boyamaya hazır hale 

getiriniz. 

 

 Toz almadan boyama geçmeyiniz. 
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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. Yüzeyi inceleyerek gerekli araçları çalışma ortamına getirdiniz 

mi? 
  

2. Macunlu yüzey olmasına dikkat ettiniz mi?   

3. Astarı ürün lejant bilgisi doğrultusunda incelttiniz mi?   

4. Metoduna göre astarı attınız mı?   

5. Rulo girmeyen yerleri uygun boyut ve tipte fırça ile 

astarladınız mı? 
  

6. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi?   

7. Zımpara yaptınız mı?   

8. Tozunu alarak boyamaya hazır hale getirdiniz mi?   

 

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. 

 



 
 

 

 

44 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sentetik astarların özelliklerinden biri değildir? 

A) Son kat boyanın aderansını arttırır. 

B) Su ile inceltilir. 

C) Düzgün, pürüzsüz ve sağlam bir üst yüzey oluşturur. 

D) Yüksek örtme gücüne sahiptir ve uygulama yüzeyine çok iyi yapışır. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi sentetik astarların kullanım alanlarından biri değildir? 

A) İç dekorasyonda su ve nem etkisinde kalan mobilyaların astarlanmasında 

B) Ahşap, sunta, MDF ve OSB gibi mobilya yüzeylerin astarlanmasında  

C) Hava araçlarının korunmasında 

D) Daha çok harici etkilere açık yerlerde kullanılan ahşap malzemelerin (kapı ve 

pencere ) astarlanmasında 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi macunların yüzeye uygulanmasında kullanılan araçlardan 

biridir? 

A) Rulo 

B) Fırça  

C) Boya püskürtme makinesi 

D) Spatula 

 

4. Aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde macunların kuruması süresi doğru olarak 

verilmiştir? 

A) 45 °C’de 4–8 saat arasındadır. 

B) 45 °C’de 8–16 saat arasındadır. 

C) 25 °C’de 24–48 saat arasındadır. 

D) 25 °C’de 4–8 saat arasındadır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi 2.kat astarlamanın görevlerinden biri değildir? 

A) Açık rengi bir miktar kırmaya yardımcı olur.  

B) Boya filminin örtücülüğüne yardımcı olur.  

C) Difüzyon kabiliyeti fazla olduğu için boya ile yüzey arasında yapışmayı artırır. 

D) Altyapıda homojenlik sağlar. 

 

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 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında ahşap (MDF / Masif) yüzeye selülozik astar 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ahşap mobilya yüzeylerinde hangi astarların kullanıldığını araştırınız. 

 Çevrenizdeki mobilya üretimi yapan tesislere veya mobilya boya uygulaması 

yapan işletmelere giderek yapılardaki ahşap mobilya yüzeylere astarların nasıl 

uygulandığını araştırınız.  

 

4. AHŞAP YÜZEY ASTARLARI 
 

Astar boya atmadan önce iş parçasının yüzeyinde bulunan derin çizgi çukur ve hatalı 

bölümler hazır hâlde bulunan macunlar spatula veya çelik adı verilen metal parçalarla 

yüzeye sürülür.  

 

Astar boyalar, ağacın ve ağaç kökenli levhaların gözeneklerini doldurarak son kat 

boyanın ağaç tarafından gereksiz emilmesini önleyip yüzeye düzgün bir şekilde yayılarak 

yapışmasını sağlar. Ancak astar yapılacak yüzeylerde hangi tür astar kullanılması 

gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Bu nedenle ülkemizde, boya uygulamalarına konu olan 

başlıca ahşap yüzeyleri bilmemiz gerekmektedir. Bu yüzeyler:  

 

  Masif malzeme yüzeyleri 

  Kontrplak yüzeyler 

  Ahşap kaplamalı yüzeyler 

  Sunta yüzeyler 

  MDF yüzeyleri  

  Duralit yüzeyler  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

ARAŞTIRMA 
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Masif malzemeler: Tomruktan kesilen keresteye biçim verilerek veya farklı kereste 

parçaları birleştirilerek elde edilir. Ülkemizde masif malzeme olarak mobilya üretiminde en 

fazla kullanılan ağaç türleri meşe, gürgen, kayın, çam, maun, kavak, ceviz ve köknardır. 

Genel bir ayrım olarak, geniş yapraklı ağaçlardan elde edilen ahşaba “sert ahşap veya sert 

ağaç”, iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen ahşaba da “yumuşak ahşap veya yumuşak ağaç” 

adı verilir. Boyanacak masif malzeme, boyanma öncesinde, sonradan kullanılacağı ortamda 

bünyesine alması beklenecek olan nem miktarına yakın ya da biraz daha düşük orandaki nem 

düzeyine gelininceye kadar kurutulmuş olmalıdır. 

 

Resim 4.1: Masif paneller 

Kaplamalık malzemeler: Tomruktan 0.5 mm kalınlığında ince tabakalar halinde elde 

edilen malzemelerdir. Kaplamalık ince levha üretimi, elde edilmek istenen ahşap dokusuna 

göre farklı ağaçlardan ve değişik kesim teknikleri kullanılarak yapılır. Ahşap kaplama 

malzemeleri, sunta ve MDF yüzeylerine kaplanarak masif ahşap görüntüsü veren ama masife 

göre çok daha ekonomik çözüm olanakları sağlar. Ayrıca kontrplak üretiminde de kullanılır. 

Ülkemizde, meşe, maun, gürgen, ceviz, gül ağacı, çam, dişbudak ve köknardan elde edilen 

kaplamalar yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Kontrplak malzemeler: Lif doğrultusuna dik ve paralel olacak biçimde kesilmiş 1 

mm kalınlıktaki ince masif elemanların, şaşırtmalı olarak tutkallanıp birleştirilmesiyle elde 

edilen levhaların birkaç adedi üst üste yapıştırıldıktan sonra her iki yüzeye kaplama 

yapıştırılıp preslenerek elde edilir.  

 

Resim 4.2: Kontrplak 

Suntalar: Masif haldeki kullanım değerleri düşük ağaçların ve kereste eldesi sırasında 

oluşan daha değerli ağaç firelerinin kıyılmasıyla ahşap yongaları elde edilir. Ahşap 

yongalarının tutkalla yapıştırılıp preslenmesiyle çeşitli yonga levhalar üretilebilmektedir. 

Ülkemizde çok yaygın olarak, sunta adı verilen ve çam, kavak ve kayın yongalarının 

kullanıldığı yonga levha tipi üretilmekte ve kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.3: Sunta 

Sunta levhalar ya doğrudan doğruya opak boyalarla boyanır ya da ahşap kaplamayla 

kaplandıktan sonra uygun vernik sistemleriyle boyanır. Sunta levha üzerine doğrudan 

doğruya yapılan organik kaplama uygulamalarında zaman zaman “parafin kusması” 

sorunuyla karşılaşılabilmektedir. 
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MDF Yüzeyler: İyi kalite ağaçlardan elde edilen iri ahşap yongaların buhar etkisinde 

yumuşatılıp şişirildikten sonra lifler halinde ayrılıp tutkal eklenerek yine buhar altında 

preslenmeleriyle elyaf levhalar üretilmektedir. Yongası kullanılan ağaç türüne, oluşturulan 

lif boyutlarına ve presleme basıncına bağlı olarak farklı yoğunlukta elyaf levhalar 

üretilebilmektedir. Meşe, kayın, kızılçam ve karaçam yongalarının karışımından üretilen 

orta yoğunluklu elyaf levhalar (MDF: Medium density fiberboard), ülkemizde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. MDF yoğunlukları 750 ile 850 kg/m3 değerler alır. MDF’nin 

suntaya göre sıkı yapısı kesme ve şekil verme işlemlerinin sorunsuz olmasını, ayrıca su ve 

nem direncinin suntaya göre yüksek olmasını sağlar. Lifli yapısı da mekanik direncinin 

suntadan çok daha yüksek olmasına yol açar. MDF’den yapılmış ahşap elemanların 

boyanmaları sunta malzemelerin boyanmaları gibi yapılır. 

 

Resim 4.4: MDF 

Duralit: Şişirilip lifli hale dönüştürülen çam, meşe ve kayın yongalarının bir miktar 

tutkal ilâvesiyle yaş olarak preslenmesi sonucunda duralit adı verilen bir yüzü perdahlı, 

diğer yüzü pürüzlü bir diğer ahşap malzeme elde edilir. Duralidin mekanik dayanımı 

MDF’ye göre daha düşüktür. Ülkemizdeki kullanım yaygınlığı son yıllarda oldukça 

düşmüştür. 

 

Ahşap yüzeyleri astarlama ve boyama için aynı zamanda ahşap malzemeler, nem ve 

boyut değişikliklerinin de iyi bilinmesi gerekmektedir. 

 

4.1. Selülozik Sistem Astarları 
 

Astarlamanın amacı; boyaya daha düzgün bir yüzey hazırlamak, sistemin kalınlığını 

artırarak koruyuculuğunun uzun sürmesini sağlamaktır. Ahşap üzerine uygulanabilecek 

çeşitli astarlar vardır. Selülozik esaslı astarlar çabuk kurudukları için tercih edilir. Birinci kat 

astardan sonra sıra macun ve ikinci kat astarlama işlemine gelir. Kullanılan macunun da 

selülozik bazlı olmasına dikkat edilmelidir. 
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Boya yapılacak yüzeyler yeni veya sorunlu yüzeyler olabilir. Her iki durumda da 

yüzeyin daha iyi ve daha sorunsuz bir şekilde boyanabilmesi için astarlama işlemi muhakkak 

yapılmalıdır. Yanlış yapılan astarlama sonucunda boyanmış yüzeylerde boya kabarmaları ve 

çatlakları oluşabilir. Boya öncesi kullanılması gereken astar, mutlaka üzerine uygulanacak 

boyaya uygun olarak seçilmelidir. 

 

Selülozik sistem astarları, nitroselüloz esaslı ve hava kurumalı bir astar boyadır. 

Çabuk kurur ve kolay zımparalanır. Yüksek doldurma gücü ile ahşap, saç ve polyester 

yüzeylere yapışan elastiki bir yüzey oluşturur. Tatbikat öncesi yüzeyler kir, yağ ve tozlardan 

iyice temizlenmeli, ahşap malzeme yeterli derecede zımparalanmış ve kuru olmalıdır. 

Kuruma film kalınlığına çok bağlı bir durum olduğundan kalın tatbikatlarda tercihen bir gece 

beklendikten sonra zımpara işlemine alınmalıdır. Zımpara tozları temiz ve kuru bir bezle 

alındıktan sonra baştan selülozik sisteme olmak üzere sentetik son katların tatbikatına 

geçilmelidir. Püskürtme dışındaki tatbikat sistemleri ile diğer araç ve gerecin kullanılması 

istendiğinde teknik servise başvurulmalıdır. 

 

Selülozik astar boya, suntadan yapılmış materyallerde kullanılacak ise materyal 

macunlanıp zımparalandıktan sonra uygulanır. MDF’ye ise direkt olarak selülozik astar boya 

uygulaması yapılabilir. Genel olarak suntada su bazlı macun kullanılır. MDF’de ise genel 

olarak selülozik macun tavsiye edilir. Selülozik astarların gözenekleri doldurma gücü yüksek 

olmalı ve kolay zımparalanabilme özelliğine sahip olacak şekilde dizayn edilmelidir. Astar 

boyalarda talk, barit ve alüminyum stearat kullanılır. Talk kullanılmasının amacı, yapısının 

iğne şeklinde olmasıyla astara son kat boyaların daha iyi yapışmasını ve fleksibilite 

kazanmasını sağlamasıdır. Aynı zamanda ahşabı harici şartlara karşı korur. Astar boyanın 

çatlamasını önler. 

 

Barit ise astar boyaya baskı özelliği kazandırır. Düşük yağ absorbsiyonu nedeniyle 

astarda arzulanan PVC değerini düzenlemeye yarar. Barit astarın kimyasal maddelere karşı 
rezistansını geliştirir. 

 

Astarda kullanılan alüminyum stearat ise astara zımparalanabilme özelliği kazandırır. 

Pigment çökmesini minimuma indirir veya çöken kısmın kolay bir şekilde tekrar dispers 

edilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda alüminyum stearat astar boyanın suya karşı 
direncini yükseltir. Selülozik astar boyalar, ahşabı son kat uygulamalarına hazır duruma 

getirir. Bunlar bir veya iki kat şeklinde uygulanır. 
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 Özellikleri: 

 

 Nitroselüloz alkid plastifiyan çözücü pigment dolgu ve zımpara kolaylığı 
sağlayan maddeler selülozik astarı oluşturur. Selülozik astar ile macunu 

oluşturan hammaddeler aynıdır. Ancak bileşimindeki oranları farklıdır. 

 Selülozik astar selülozik tiner ile inceltilmelidir. 

 Uygulama viskozitesi ortam koşullarına bağlı olarak 14–18 saniye 

arasında olmalıdır. 

 İsteğe bağlı olarak bir veya iki kat hâlinde uygulanabilir. 

 Ortam koşullarına bağlı olarak katlar arası 5–15 dakika beklenmelidir. 

 Uygulamadan 3–4 saat sonra rahat zımparalanabilir. Zımpara işleminden 

sonra son kat uygulaması yapılabilir. 

 

4.1.1. Görevi 
 

 Selülozik sistem astarın başlıca görevleri: 

 

 Difüzyon kabiliyeti fazla olduğu için boya ile yüzey arasında aderansı 
(yapışmayı) artırır. 

 İnce yapısında dolayı yüzeye derinlemesine nüfuz eder. 

 Boya filminin örtücülüğüne yardımcı olur. 

 Astar genellikle beyazdır, boya altına astarın sürüldüğünü gösterir. Koyu 

rengi bir miktar kırar. 

 Altyapıda homojenlik sağlar, boyanın dalga dalga olmasını önler. 

 Yüzey emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltır. 

 Astar boya uygulama sırasındaki alttaki hataları gösterir. 

 

4.1.2. Uygulama Metodu 
 

 Yüzeylerin Hazırlanması: 

 

Özellikle dış ortamda kullanılacak masif ahşap malzemeye, mantar, bakteri ve böcek 

tahribatını önlemek amacıyla emdirme (empregnasyon) yöntemiyle koruyucu sıvılar 

uygulanır. 

 

Ahşap yüzeylerin boyaya hazırlanmasında en önemli ve en yaygın uygulanan işlemler, 

yüzeylerin mekanik olarak düzeltilmesi işlemleridir. Bu amaçla masif ağaçlarda kaba 

düzeltme planya ile yapılır. Daha sonra giderek incelen boyutlarda aşındırıcı içeren 

zımparalarla zımparalama yapılır.  

 

Atölye ölçeğindeki mobilya vb. üretiminde el zımparasının yanı sıra, orbital zımpara, 

titreşimli zımpara gibi aletler de kullanılırken, büyük mobilya ve doğrama üretim hatlarında, 

hattın ihtiyacına göre değişik zımpara makineleri de kullanılır. 
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Yüksek kaliteli boya uygulamaları için zımparalama işlemleri arasında yüzeyin 

“çirişlenmesi (sizing)” önerilir. Çirişleme işlemi için suda çözünen bağlayıcıların düşük katı 

madde içeren sulu çözeltileri olan ürünler (tutkallar) kullanılır. Böylece çirişleme sırasında 

su etkisiyle damarların şişmesi sağlanır. Şişen damar parçaları ve uç veren çıkıntılar bir 

sonraki zımpara adımıyla alınır. Ayrıca, yine çirişleme sırasında gözeneklerin ve zımpara 

izlerinin de bağlayıcı ile doldurulmasıyla pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Buna karşın 

çirişleme, daha sonra uygulanacak olan renklendiricinin ahşap yüzeye nüfuziyetini az da olsa 

olumsuz etkiler. Ancak, bir kısmı zıt yönlü olan bu etkilerin tümü dikkate alındığında, 

çirişleme iyi cins mobilya imalatında bazı ülkelerde tercih edilen bir yüzey hazırlama 

yöntemi olarak öne çıkmaktadır. 

 

Ahşap yüzeylerde, estetik kaygılarla uygulanan bir diğer ön işlem de “ağartma” 

işlemidir. Kuvvetli yükseltgen kimyasalların sulu çözeltileri yüzeye uygulanarak ağacın 

rengi açılır. 

 

 Birinci Kat Astarlama: 

 

Macun çekmeden önce ahşabın macun içindeki maddeleri emerek macunun özelliğini 

bozmaması için macunlama işleminden önce bir kat astar boya yapılır 

 

 Macun Çekme: 

 

 Sağlık ve güvenlik önlemleri alınır. 

 Gerekli olan araç ve gereçleri hazırlanır. 

 Rahat bir çalışma ortamı için çevrede bulunan çalışmaya engel teşkil 

edecek eşyaları ortamdan uzaklaştırılır. 

 Macun çekilecek yüzeyi tozdan, pastan ve yağdan arındırılır. Spatula ve 

sıcak hava tabancası yardımıyla macun çekilecek yüzeydeki kabarıklık ve 

çatlaklıkları kazılır. 

 Kazınan yüzeyi tekrar temizlenir. 

 Kalın zımpara ile yoklama zımparası yapılır. 

 Uygulama yapılacak yüzeylerde gerekli temizlik koşulları sağlanmalıdır. 

Bu nedenle yüzey tekrar temizleyerek kuru ve temiz olarak macun 

çekmeye hazır hâle getirilir. 

 Ürün kullanılmadan önce ambalajı içinde homojen hâle gelinceye kadar 

karıştırılır. Gerektiğinde selülozik tiner ile %10 oranında inceltilmelidir. 

 Yüzeyde seviye farkı yaratan çukurların doldurulması veya düzgün bir 

yüzey hazırlanması amacı ile kullanacağınız macun inceltilmeden spatula 

ile uygulanır. 

 Elde edilen tüm macunlar dolgu ve düzeltme yapılacak yüzeye spatula, 

macun küreği yardımı ile sürülür. Daha büyük yüzeylerde çelik 

malalardan da faydalanılır. 

 Spatula macun sürülecek zemine yukarıdan aşağıya bastırılarak macunun 

daha derin noktalara gitmesi sağlanır. 

 Yüzeyden taşan veya artan macunlar spatula ve macun küreği yardımı ile 

toplanır. 



 
 

 

 

52 

 Kuruma süresi 25 °C’de 3–5 saat arasındadır. Macun kuruduktan sonra 

zımpara kâğıdı yardımı ile yüzey zımparalanıp macun tozu fırça yardımı 

ile alınır. 

 

 Astarı Fırça ile Uygulama: 

 

 Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 

 Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. 

 Yağlı kirli, kabarmış yüzeyler önce temizlenir. 

 Üretici firmanın tavsiye ettiği inceltici kullanılarak astar talimatına uygun 

olarak inceltilir. 

 Seçilecek astar rengi, yapılacak boya renginden farklı olmalı ki boya 

yapılırken boya filminin eşit ve homojen bir şekilde dağıldığını görerek 

uygulama yapılır. 

 Yeni bir fırça; tozunun giderilmesi, kopuk ve zayıf tutunmuş kılların 

temizlenmesi için kesinlikle yıkanmamalı, bükülerek ve silkelenerek tozu 

alınır. 

 Yeni fırçanın uçları alıştırılır. 

 Fırça boyaya, kılların yarısına gelecek şekilde sokulmalı, boyanın 

damlamasını önlemek için kutunun ağız kısmına sürülerek fazlası alınır. 

 Boyama esnasında mola verilecek ise fırça astarın içine daldırılmış olarak 

bırakılmaz ve kutunun üstüne yatırılır. 

 Boya işi bittikten sonra fırça temizlenir. 

 

 Astarı Rulo ile Uygulama: 

 

 Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 

 Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. 

 Geniş yüzeylerde rulo kullanılır.  

 Köşeler ve kesişim bölgelerine rulolar ulaşamayacağından bu bölgeleri 

önceden kestirme ve akrobat fırçalarıyla astar uygulanır. 

 Astarlanacak yüzey çok genişse 1x1 m
2
 şeklinde boyanır. 

 Rulonun kullanılmasını sağlayacak rulo tablaları da satılmakta olup rulo 

tablalarında rulodaki boyanın fazlasının alınmasına yarayan kanallar 

bulunmaktadır. 

 Ufak detaylarda parmak ruloları kullanılır. 

 Rulo yukarıdan aşağıya doğru ve daha önce geçtiği yerin %50 üzerinden 

geçecek şekilde sürülür. 

 Yüzeyi boyarken rulo diyagonal ve zikzaklar şeklinde kullanılır. 

 Ruloya uygun bir sap takarak geniş yüzeyleri daha rahat boyama fırsatı 

elde edilir. 

 Selülozik boyada kullanılan rulo temizlenirken önce gazete kâğıdı 

üzerindeki boya mümkün olduğu kadar alınır. Sonra tiner içinde yıkanır 

ve gazete üzerinde yuvarlanarak kurutulur. Son olarak ılık, sabunlu su ile 

yıkanır, durulanır ve asılarak kurutulur. 
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 Rulo tekrar kullanılırken tiner veya su ile nemlendirilip ıslatılır ve astar 

içine daldırılarak doyurulur, ızgarada fazla astar sıyrılıp kullanılır. 

 

 Astarı Makine ile Uygulama: 

 

 Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 

 Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. 

 Uygulama basıncı dolgu ve astar için 4–5 atmosfer olarak ayarlanır. Daha 

yüksek basınçta uygulamalar, yüzey hataları ve sarfiyatın daha fazla 

olmasına neden olmaktadır. 

 Astar ve dolgu uygulamalarında 1.5–1.7 mm çapında tabanca memesi 

kullanılır. 

 Hava kompresörlerinde, hava ile birlikte yağ ve su gelmesini önlemek 

için muhakkak yağ ve su filtresi kullanılmalıdır. 

 Boya tabancası, yüzeyden 20–25 cm uzakta ve yüzeye mümkün 

olduğunca dik tutularak uygulanır. 

 

4.1.3. Kullanım Alanları 
 

 Selülozik astarın kullanım alanları: 

 

 Ahşap doğramalı yüzeyler 

 MDF yüzeyler 

 Sunta yüzeyler 

 Bahçe mobilyaları 

 Metal yüzeyler 

 Polyester yüzeyler 



 
 

 

 

54 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Ahşap (Mdf / Masif) Yüzeye Selülozik Astar Uygulayınız. 

 

 Araç ve gereçler: Selülozik tiner, selülozik astar, MDF panel, boya tabancası, 

(120-400 zımpara), bez 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıştırınız. 

 İş önlüğünüzü ve eldiveninizi giyiniz. 

 Maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri kontrol 

ediniz. 

 İş güvenliği talimatların uyunuz. 

 Boya atölyesi havalandırma 

ekipmanlarını çalıştırınız. 

 MDF yüzeye hazırlık zımparası yapınız. 

 

 120 numaralı zımpara kullanınız. 

 Zımparalamayı tekniğine göre yapınız. 

 Tozunu alınız. 

 

 Maske kullanınız. 

 Bezin tozsuz, temiz ve kuru olmasına 

dikkat ediniz. 

 Tabanca basıncı ve meme çapını 

ayarlayınız. 

 

 Teknik bülteni ve/veya etiket bilgileri 

okuyunuz. 

 Meme çapının boyaya uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 1.5–1.7 mm çapında tabanca memesi 

kullanınız. 

 Tabanca basıncını 4–5 atmosfer olarak 

ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Selülozik astarı ürün lejant bilgisi 

doğrultusunda inceltiniz. 

 

 Astar boyayı kullanmadan önce 

karıştırınız.  

 Ürün lejant bilgilerini mutlaka 

okuyunuz.  

 Ölçü çubuğunu dikkatli kullanınız. 

 Boya tabancası haznesine doldurunuz. 

 

 Boya tabancasının haznesine boyayı 

süzerek koyunuz. 

 Çapraz kat atımı yapınız. 

 

 Maske takınız. Solumamaya çalışınız. 

 15 Dakika sonra ikinci çapraz kat atımını 

yapınız. 

 

 Maske takınız. Süreye dikkat ediniz. 
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 Gerekli kuruma süresini veriniz. 

 

 Verilen kuruma sürelerine uyunuz. 

 Önce 180-220 daha sonra 360-400 

numaralı zımparalar ile zımparalayınız. 

 

 Zımparalama işlemini dikkatli yapınız. 

İstenilen özellikte zımpara kullanınız. 

 Zımparalanan panelin tozunu alınız.  
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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. Atölye ekipmanlarını çalıştırdınız mı?   

2. MDF yüzeye hazırlık zımparası yaptınız mı?   

3. Tozunu aldınız mı?   

4. Tabanca basıncı ve meme çapını ayarladınız mı?   

5. Selülozik astarı ürün lejant bilgisi doğrultusunda incelttiniz 

mi? 
  

6. Boya tabancası haznesine doldurdunuz mu?   

7. Çapraz kat atımı yaptınız mı?   

8. 15 dakika sonra ikinci çapraz kat atımını yaptınız mı?   

9. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi?   

10. Önce 180-220 daha sonra 360-400 numaralı zımparalar ile 

zımparaladınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi lif doğrultusuna dik ve paralel olacak biçimde kesilmiş 1 mm 

kalınlıktaki ince masif elemanların, şaşırtmalı olarak tutkallanıp birleştirilmesiyle elde 

edilen levhalardır? 

A) Kontrplak malzemeler 

B) Sunta  

C) MDF  

D) Masif malzeme 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi iyi kalite ağaçların iri ahşap yongalarının buhar etkisinde 

yumuşatılıp şişirildikten sonra lifler halinde ayrılıp tutkal eklenerek yine buhar altında 

preslenmesi ile elde edilen elyaf levhalardır? 

A) Kontrplak malzemeler 

B) Sunta  

C) MDF  

D) Masif malzeme 

 

3. Ahşap yüzeyleri astarlama ve boyama için aynı zamanda ahşap malzemelerin hangi 

özelliklerindeki değişikliklerinin de iyi bilinmesi gerekmektedir?  

A) Boy ve en  

B) Sıcaklık ve boyut  

C) Basınç ve boyut 

D) Nem ve boyut  

 

4. Selülozik sistem astar ne tür bir astar çeşididir? 

A) Su bazlı ve hava kurutmalı 

B) Nitroselüloz esaslı ve hava kurumalı 

C) Sentetik esaslı ve hava kurutmalı  

D) Poliüretan esaslı ve hava kurutmalı 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi selülozik astarın özelliklerinden biri değildir? 

A) Selülozik astar su ile inceltilir. 

B) Uygulamadan 3–4 saat sonra rahat zımparalanabilir. 

C) İsteğe bağlı olarak bir veya iki kat hâlinde uygulanabilir. 

D) Nitroselüloz alkid plastifiyan çözücü pigment dolgu ve zımpara kolaylığı 

sağlayan maddeler selülozik astarı oluşturur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi macun çekme kurallarından biri değildir? 

A) Macun çekilecek yüzeyi tozdan, pastan ve yağdan arındırılır. 

B) İnce zımpara ile yoklama zımparası yapılır. 

C) Ürün kullanılmadan önce ambalajı içinde homojen hâle gelinceye kadar 

karıştırılır. 

D) Yüzeyde seviye farkı yaratan çukurların doldurulması veya düzgün bir yüzey 

hazırlanması amacı ile kullanacağınız macun inceltilmeden spatula ile 

uygulanır. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi astarı makine ile uygulama esaslarından biri değildir? 

A) Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 

B) Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35 °C arasında olmalıdır. 

C) Boya tabancası, yüzeyden 5–10 cm uzakta ve yüzeye mümkün olduğunca dik 

tutularak uygulanır. 

D) Uygulama basıncı dolgu ve astar için 4–5 atmosfer olarak ayarlanır.  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi selülozik astarın kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Ahşap doğramalı yüzeyler 

B) Sunta yüzeyler 

C) MDF yüzeyler 

D) Plastik yüzeyler 
 

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. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, ahşap (MDF) yüzeye poliüretan lake astar 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Poliüretan lake astar nedir? Nerelerde kullanılır ve özellikleri nelerdir? 

Araştınız. 

 Çevrenizdeki boya üretim tesislerine veya boya uygulaması yapan işletmelere 

giderek ahşap yüzeylere poliüretan lake astarın nasıl uygulandığını araştırınız.  

 

5. POLİÜRETAN LAKE ASTARLAR 
 

Örtücü boyalar ağacın renk ve dokusunu örten ve değiştiren boyalardır. Bu tür 

boyalarla boyanan ağacın doğal yapısı görünmez ancak hem havanın bozucu etkilerinden 

korunmuş hem de beğenilen bir renge boyanmış olur. Firmalar rekabet ortamında sürekli 

araştırma yapmakta ve farklı tür ve özellikte boyalar geliştirmektedir. Örtücü boyalarla 

(Resim 5.1) yapılan ahşap boyama işlemleri lake boya diye adlandırılır.  

 

Resim 5.1: Poliüretan lake boyalı MDF dolap 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

ARAŞTIRMA 
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Poliüretan lake astar boya, poliüretan esaslı, iki komponentli, yüksek doldurma 

gücüne sahip ve kolay zımparalanabilen MDF, masif, kaplama ve ahşap yüzeylere uygulanan 

bir astar çeşididir. 

 

Poliüretan astar, lake boya sistemleri için çok önemli malzemelerden birisidir. 

Özellikle beyaz boya yapılacaksa önemi kat kat artmaktadır. Çünkü beyaz boyanın sararma 

riski vardır. Eğer zemin normal poliüretan dolgu ile dolgu uygulaması yapılırsa üst 

yüzeydeki beyaz boya sararır. Bu sararma olayının olmaması için mutlaka dolgu işlemi 

poliüretan astar ile yapılmalıdır. 

 

Bazı poliüretan boya/astarların sertleşebilmesi için katalizör kullanımına ihtiyaç 

duyulur. İki komponentli sistemlerde ve oksidasyon sonucu sertleşenlerde kullanılan 

katalizör farklıdır. Bu birleşenlerin kullanılışında yine firma önerilerine uyulmalıdır. 

 

5.1. Özellikleri 
 

 İki komponentli, poliüretan esaslı ve reaksiyon kürlenmeli bir astardır. 

 Yüksek doldurma gücüne sahiptir. 

 Ahşap yüzeylere çok iyi yapışan elastik bir film verir. 

 Üzerine selülozik, poliüretan ve akrilik esaslı sonkat boyaların sorunsuz olarak 

uygulanmasına imkân verir. 

 Kolay zımparalanır ve üzerine tatbik edilecek sonkat boyalara çok iyi bir yüzey 

sağlar. 

 Ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Hava ve su ile 

temas ettirilmemelidir. 

 Yanıcıdır. 

 

5.1.1. Çeşitleri 
 

Poliüretan MDF lake astar örtücülük ve doldurma özelliklerine göre boya piyasasında 

çeşitleri bulunmaktadır. Ayrıca kahverengi, siyah, beyaz, oksit sarı ve venge gibi renk 

seçenekleri ile çeşitlenmektedir. 

 

5.1.2. Uygulama Metotları 
 

Uygulama öncesi ahşap yüzeyler uygun zımparalama işleminden sonra yüzeydeki 

tozlardan arındırılmalıdır. 

 

Temizliği yapılan yüzey üzerine uygulamaya geçmeden önce astarın içerisinde 

bulunan maddelerin homojenliğinin sağlanması için bir karıştırıcı yardımıyla 5–10 dakika 

süreyle karıştırılır. Atılacak yüzeyin alanına bağlı olarak firma bilgilerine göre kütlece 3 

birim poliüretan astar 1 birim poliüretan lake astarı sertleştiricisi ile karıştırılarak birleştirilir 

ve %10 oranında selülozik veya poliüretan tiner ile inceltilerek uygun viskoziteye getirilir. 

Poliüretan astar kompenantlı bir malzeme olduğundan sertleştiricisi eklendikten sonra firma 

bilgilerine göre en kısa zaman içerisinde kullanılmalıdır. Aksi halde bozulur. Kullanılamaz 

hale gelir. 
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Poliüretan lake boya yüksek parlaklığa sahip sararmaya karşı dirençli bir son kattır. 

Sert ve esnek bir film verir. Çizilmelere karşı dayanıklıdır. Poliüretan son kat boya eğer mat 

atılmak istenirse ¼ oranında poliüretan sertleştirici ile karıştırılır. %5-20 kadar selülozik 

veya poliüretan tiner ile inceltilir.  

 

Poliüretan Astar boya tabancasıyla uygulanır. 1.7–1.8–2.0 meme çaplı alttan / üstten 

hazneli sprey tabanca kullanılır. Hazırlanan karışımın uygulamasını sprey tabanca ile 

yaparken hava basıncını 3.5–4.5 bar basınca ayarlanır.  

 

Resim 5.2: Boya tabancası 

Tabancadaki astar her kat arası pürüz kırılarak daha dolgun bir yüzey elde edilir. 

Ahşap durumuna göre uygulama yüzeylerine göre 2 ile 5 kat arası uygulanır. MDF yüzeyler 

için 2-3 kat uygun iken Meşe kaplama ve benzeri derin yarıklı yüzeyler için 5-6 kat 

uygundur. İstenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak katlar arasında 10-15 dakika kuruma 

süresi bırakılmalıdır. 

 

Uygulama sırasında sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile 

atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. 

 

Yaz aylarında 2–3 saat, kış aylarında ise ertesi gün, önce 220–280 numara ile daha 

sonra 360-400 numara zımpara ile zımparalanarak sonkat vernik uygulamalarına geçilir. 

 

5.1.3. Kullanım Alanları 
 

Üzerine selülozik, poliüretan ve akrilik esaslı sonkat boyaların sorunsuz olarak 

uygulanmasına imkan verdiğinden dolayı poliüretan astarlar her cins ahşap yüzeyi ve 

özellikle MDF gibi yüzeyleri sonkat boya tatbikatına hazır hale getirmek için özel olarak 

formüle edilmiştir.  

 

Mobilya sanayinde her türlü MDF, masif, kaplama, her cins ahşap yüzeylerde güvenle 

kullanılmaktadır.  
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Resim 5.3: MDF yüzey 

5.2. Diğer Astar Çeşitleri 
 

Ahşap boyama ve astarlama işlemlerinde yukarıda anlatılan sistemlerden farklı bazı 

sistemler de bulunmaktadır. Bunlar Su Bazlı (Çözücülü)  Sistemler, UV Sistemler ve 

Polyester Astar Sistemi olarak incelenebilir. 

 

 Su Bazlı (Çözücülü) Sistemler:Boya / astar üretiminde çözücü olarak 

günümüzde solventler kullanılmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde çevre koruma 

ve insan sağlığına verilen önem arttıkça solvent kullanımı azaltılmaya başlamış 

ve bu konudaki zorlamalar artmıştır. Aslında su çözcülü sistemler boya olarak 

uzun zamandan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Akrilik emülsiyon 

polimerleri veya akrilik lateksler olarak tanıtılan boyalar, daha çok inşaat 

sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu yüzden su çözücülü 

sitemlerin metal ve ağaç işleri sektörlerine girişi ve gelişmesi yavaş olmuştur. 

Çünkü özellikle ağaç malzemede lif ve doku kabarmasına sebep olacağı, 

metalde ise paslanmayı arttıracağı endişesi vardı. Sadece ağaç işleri 

endüstrisinde kullanılan kadarıyla solvent çözücülü solvent ve verniklerin 

kullanımından kaynaklanarak atmosfere salıverilen organik esaslı uçucu 

bileşiklerin, önemli miktarlarda olduğu düşünülürse, su çözücülü sistemlerin 

önemi kendiliğinden ortaya çıkar ve diğer endişeleri ortadan kaldırır. 

 

Bu sistemde kuruma mekanizması suyun buharlaşması esasına göre kurulu 

olup, su genellikle yardımcı solventlerden önce ayrılır. Kuruma aşamasında 

katmandan en son ayrılan solvent önem taşımaktadır. Çünkü, ayrılan solventin 

özelliklerine bağlı olarak giderilebilir. Başlangıç kuruması da yine yardımcı 

solventler tarafından belirlenir ve genellikle kurumayı yavaşlatmak üzere 

yardımcı solvent olarak, glikol eter, dietilen glikol, monobutil eter, diaseton 

alkol ve butoksi etanol kullanılır.  
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Uygulama ortamının bağıl nemi yüksek olduğunda, suyun buharlaşması 

zorlaştığı için yardımcı solventler daha önce ayrılır. Halbuki yardımcı 

solventlerin yayılmayı kolaylaştırma, bileşenlerin homojen karışımını sağlama 

ve devam ettirme gibi önemli katkıları vardır. 

 

 UV Sistemler:Poliakrilik reçine esaslı, ultraviyole ile kuruyan sistemlerdir. 

Dolgu/astar ve son kat boya/vernik olarak çok kaliteli, fiziksel ve kimyasal 

dayanımları çok yüksek ancak bu amaçla özel ekipman gerektiren ve seri üretim 

yapan mobilya fabrikaları için geliştirilmiş sistemlerdir. UV sistemler 

uygulanan yüzeyler 5-20 m/dk bant hızıyla çalışan UV hatlarında 2x80 Watt 

gücündeki lambalardan geçirilerek 1–3 saniyede kurutulur. UV sitemler %100 

katı içerir. Bu yüzden uygulanan vernik ve boyanın %100’ü yüzeyde kalır ve 

kayıbolmaz. 

 

 Polyester Astar Sistemi:Doymamış polyester reçine esaslı, parafin içermeyen 

bir astardır. Çok yüksek doldurma gücüne sahip, her cins ahşap yüzeye yatay ve 

dikey olarak uygulanabilen bir üründür. Kolay zımparalanır ve üzerine tatbik 

edilecek sonkat boyaların çok düzgün bir yüzey vermesini sağlar. 

 

5.2.1. Özellikleri 
 

 Su Bazlı (Çözücülü) Sistemlerin Özellikleri: 

 

 Su ile inceltilir.  

 Hızlı hava kurumalıdır ve hızlı zımpara özelliği vardır. 

 Çok az kokuludur ve kuruduktan sonra koku olmaz. 

 Ahşap kabarmasını azaltır. 

 Ahşabın kendine özgü desenini bozmadan ahşabı dış etkenlere karşı 

korumak ve sonkat boya için düzgün bir yüzey oluşturmak için kullanılır. 

 U.V. ışınlarına karşı dayanımlıdır. 

 Alev almaz ve alev yaymaz özelliktedir. 

 Küf ve mantar oluşumuna önler. 

 Bu sisteme ait boya/astar katman yapıcılarının özelliklerine bağlı olarak 

farklı kuruma, katman ve uygulama özellikleri bulunmaktadır. 

 Su çözücülü boya/astarlarda katman yapıcı olarak poliüretan, polyester, 

akrilik ve bazı alkid reçineler tek başlarına veya birlikte kullanılmaktadır. 

Bu reçineler termoplastik ve termoset olarak iki farklı yapıda olup 

boya/astarların katman, kuruma, uygulama ve diğer özelliklerini bu 

reçinelerin çeşit, form ve formülasyonunda kullanılan maddelerin 

miktarları belirlenmektedir. 
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 Uygulama öncesinde ağaç malzemenin hazırlanması amacı ile yapılan 

perdah işlemi önemli olmaktadır. Çünkü çözücü olarak kullanılan su, 

yıllık halkalardaki yoğunluk farkı çok belirgin olan iğne yapraklı ağaç 

odunlarında doku kabarmasına sebep olmaktadır. Gerek fibril şeklindeki 

kesik lif uçlarındaki kabarma gerekse odun dokusundaki kabarmanın 

önlenebilmesi için son ıslatma ve yeniden zımparalama işlemine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 Ağaç malzemenin zımparalanması işleminde sırası ile 60–100 ve 180 

numaralı zımparalar kullanıldıktan sonra, ıslatılıp kurutulan yüzey son 

olarak 320 veya 400 numaralı zımpara ile yeniden zımparalanmalıdır.  

 

 UV Sistemin Özellikleri: 

 

 Sulu veya solvent içermeyen %100 katıda radyasyon kürlenmeli boyalar 

ahşabın doğal görüntüsünü yansıtabilecek film kalitesine sahip oldukları 

için ahşapta ideal bir sistemdir. 

 Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile 

atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

 Açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. 

 

 Polyester Astarın Özellikleri: 
 

 Zımpara Süresi (20 °C): yaz mevsimi; 4-5 saat, kış mevsimi; 12 saattir. 

 Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeni ile 

atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

 Açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır.  

 Hızlandırıcı ve sertleştirici hiçbir zaman ve hiçbir şekilde birbiri ile 

karıştırılmamalı ve yan yana depolanmamalıdır. Aksi takdirde patlama ile 

sonuçlanabilecek reaksiyona sebep olabilir. 

 

5.2.2. Uygulama Metotları 
 

 Su Bazlı (Çözücülü) Sistemlerde Uygulama: 

 

 Uygulamanın yapıldığı ortamdaki havanın sıcaklığı ve nemi önemli olup, 

sınırlar sıcaklıkta 20 ºC, bağıl nemde ise maksimum %70 olmalıdır.  

 Su çözücülü boya ve verniklerin kuruma süreleri de solventler gibi kısa 

olduğu için katman kalitesi uygulama ve kurutma ortamındaki tozdan 

olumsuz etkilenir. Bu yüzden su çözücülü boya ve astarlar tozsuz 

ortamlarda uygulanmalıdır.  

Diğer taraftan kurutma ortamında sürekli olarak havaya karısan su buharı bir 

süre sonra havayı doygun hale getirir. Bağıl nemi artan ortamda kurutulmak 

istenen verniğin kuruma süresi uzar. Bu yüzden sürme ve kurutma ortamının iyi 

havalandırılarak nem ile doygun hale gelmiş havanın taze hava ile yer 

değiştirmesi sağlanmalıdır. Taze havanın ortamı ısıtıldıktan sonra verilmesi 

kurutma süresini kısaltır. 
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 UV Sistemlerde Uygulama 

 

 Uygulama öncesi ahşap yüzeylerin kuru, tozsuz ve tamamen temizlenmiş 

olmasına dikkat edilmelidir. 

 Masif parke, sunta, MDF parçalar düz ve kalibre edilmiş olmalıdır. 

 İlk kat olarak su bazlı astar, renk ve desen görünümü verilmek istenirse 

renkli vernik uygulanarak yüzey son kat vernik uygulamasına hazır hale 

getirilmeli, daha sonra UV vernik uygulanarak işlem tamamlanmalıdır. 

 UV sistem uygulanmış kaplamalı sunta veya MDF ile kaplama panel 

mobilya yüzeylerde tamir veya düzeltme yapılması gerektiği durumlarda 

220–320 numaralı zımparalarla zımpara yapıldıktan sonra poliüretan 

vernik sistemi ile rötuş işlemi yapılmalıdır. 

 

 Polyester Astar Uygulama 
 

 Tatbikat öncesi ahşap yüzeylerin kuru, tozsuz ve tamamıyla temizlenmiş 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 Polyester Astar içine öncelikle hızlandırıcı ilave edilmeli ve iyice 

karıştırılmalıdır. Karışımdan bir defada kullanılacak kadar miktar 

alınarak içine sertleştirici ilave edilmeli, tekrar iyice karıştırılmalı ve 

derhal tabanca ile püskürtme şeklinde uygulanmalıdır.  

 Tiner gerekirse selülozik tiner maksimum %10 oranında kullanılabilir. 

 Püskürtme uygulaması yaş üstüne yaş iki kat şeklinde yapılmalı, katlar 

arasında bekleme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır.  

 Yaz aylarında 4-5 saat, kış aylarında 12 saat sonra önce 180-220 sonra 

360 numaralı zımpara ile sonkat uygulamasına hazır hale getirilmelidir. 

 

5.2.3. Kullanım Alanları 
 

Su bazlı ahşap–mobilya astarları ağaç ve kaplama yüzeylere son kat boya için düzgün 

yüzey oluşturmak amaçlı uygulanmaktadır. 

 

UV sistemler çizilme ve aşınma direncinin mükemmel olması istenen parke 

yüzeylerde, kaplama, panel ve mobilya yüzeylerde kullanılmaktadır. Masif parke, sunta ve 

MDF ahşap yüzeylere uygulanır. 

 

Polyester Astar her cins ahşap yüzeyi (sunta ve MDF) sonkat boya tatbikatlarına hazır 

hale getirmek için formüle edilmiştir. Üzerine selülozik, poliüretan, asit kürlenmeli, akrilik 

ve polyester esaslı sonkat boyaların sorunsuz olarak uygulanmasına imkân verir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ahşap (MDF) Yüzeye Poliüretan Lake Astar Uygulayınız. 
 

 Araç ve gereçler: Masif veya kaplama panel, ahşap renklendiriciler, su, fırça, 

bez, boya tabancası, bant, ürün lejant bilgileri 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Atölye ekipmanlarını çalıştırınız. 

 

 İş önlüğünüzü ve eldiveninizi 

giyiniz. 

 Gözlük ve maskenizi takınız. 

 Kullanacağınız malzemeleri kontrol 

ediniz. 

 İş güvenliği talimatların uyunuz. 

 MDF yüzeye hazırlık zımparası yapınız. 

 

 120 numaralı zımpara kullanınız. 

 Zımparalamayı tekniğine göre 

yapınız. 

 Tozunu alınız. 

 

 Maske kullanınız. 

 Bezin tozsuz, temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tabanca basıncı ve tabanca meme çapını 

ayarlayınız. 

 

 

 Teknik bülteni ve/veya etiket 

bilgileri okuyunuz. 

 Tabanca meme çapının boyaya 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Tabanca basıncını ayarlamayı 

unutmayınız. 

 Lake astarı lejant bilgisi doğrultusunda 

sertleştiricisi ile kompanentleyiniz. 

 

 Lejant bilgilerine göre sertleştirici 

ekleyiniz. 

 Uygun tiner ile viskozite ayarı yapınız. 

 

 Kullanacağınız ürünün lejant 

bilgilerini mutlaka okuyunuz. 

 İnceltmeyi ayrı bir kapta ve yeterli 

miktarda hazırlayınız. 

 İyice karıştırınız. 
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 Astarı çapraz kat olarak tatbik ediniz. 

 

 Astar boyayı kullanmadan önce 

karıştırınız. 

 Tabanca ile püskürtme tekniği 

konusunda öğrendiklerinizi 

dikkatlice okuyup uygulayınız.  

 30 dakika bekledikten sonra çapraz kat 

atımını tekrarlayınız. 

 Astar sıvısı yüzeye birbirine paralel 

izler takip edecek şekilde 

püskürtülmelidir. 

 Gerekli kuruma süresini veriniz.  Verilen kuruma sürelerine uyunuz. 

 220-400 numaralı zımpara ile zımparalayınız. 

 

 Zımparalamayı tekniğine göre 

yapınız. 

 Tozunu alarak boyama öncesi işlemleri 

tamamlayınız. 

 

 Maske kullanınız. 

 Bezin tozsuz, temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Boyayacağınız yüzeyin temizliğini 

kontrol ediniz.  
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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. Atölye ekipmanlarını çalıştırdınız mı?   

2. MDF yüzeye hazırlık zımparası yaptınız mı?   

3. Tozunu aldınız mı?   

4. Tabanca basıncı ve meme çapını ayarladınız mı?   

5. Lake astarı lejant bilgisi doğrultusunda sertleştiricisi ile 

kompanentlediniz mi? 
  

6. Uygun tiner ile viskozite ayarı yaptınız mı?   

7. Astarı çapraz kat olarak tatbik ettiniz mi?   

8. 30 dakika bekledikten sonra çapraz kat atımını tekrarladınız 

mı? 
  

9. Gerekli kuruma süresini verdiniz mi?   

10. 220-400 numaralı zımpara ile zımparaladınız mı?   

11. Tozunu alarak boyama öncesi işlemleri tamamladınız 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. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Örtücü boyalarla yapılan ahşap boyama işlemleri ne olarak adlandırılmaktadır?  

A) Sentetik boyama 

B) Selülozik boyama 

C) Elektrostatik boyama 

D) Lake boyama 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi poliüretan lake astar boyanın özelliklerinden biri değildir? 

A) İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli bir astardır. 

B) Yanıcı değildir. 

C) Kolay zımparalanır ve tatbik edilecek sonkat boyalara çok iyi bir yüzey sağlar. 

D) Ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Hava ve su ile 

temas ettirilmemelidir. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi poliüretan lake astar boyanın uygulama esaslarından biri 

değildir? 

A) Uygulama öncesi ahşap yüzeyler uygun zımparalama işleminden sonra 

yüzeydeki tozlardan arındırılmalıdır. 

B) Poliüretan astar boya tabancasıyla uygulanır. 

C) Hazırlanan karışımın uygulamasını sprey tabanca ile yaparken hava basıncını 

2.0–3.0 bar basınca ayarlanır.  

D) 1.7–1.8–2.0 meme çaplı alttan / üstten hazneli sprey tabanca kullanılır. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi UV Sistem astar boyanın özelliklerinden biri değildir? 

A) Poliakrilik reçine esaslı ve hava ile kuruyan sistemlerdir.  

B) UV sitemler %100 katı içerirler. 

C) UV sistemde uygulanan vernik ve boyanın %100’ü yüzeyde kalır, kayıp olmaz. 

D) Dolgu/astar ve son kat boya/vernik olarak çok kaliteli, fiziksel ve kimyasal 

dayanımları çok yüksek ancak bu amaçla özel ekipman gerektiren ve seri üretim 

yapan mobilya fabrikaları için geliştirilmiş sistemlerdir.  
 

5. Aşağıdakilerden hangisi ahşaplarda kullanılan su bazlı (çözücülü) sistem astar boyanın 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Su ile inceltilir.  

B) Hızlı hava kurumalıdır ve hızlı zımpara özelliği vardır. 

C) UV ışınlarına karşı dayanımlı değildir. 

D) Çok az kokuludur ve kuruduktan sonra koku olmaz. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi UV Sistem astar boyanın kullanım alanlarından biri değildir? 

A) Masif parke 

B) Sunta  

C) MDF ahşap yüzeyler 

D) İç Cephe yüzeyler  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi yapı yüzey astarların kullanıldığı yüzeylerden biri değildir? 

A) Sıva kaplı yüzeyler 

B) Beton yüzeyler 

C) Seramik yüzeyler  

D) Saten alçılı yüzeyler 

 

2. Aşağıdaki işlemlerden hangisi boyamada yaşanacak problemlerin oluşmaması için 

uygulanmaz? 

A) Yüzey hazırlığı 

B) Macunlama işlemi  

C) Astarlama işlemi 

D) Parlatma işlemi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi su bazlı dış cephe astarlarının özelliklerinden biri değildir? 

A) İklim şartlarına dayanıklıdır.  

B) Tiner ile inceltilir.  

C) Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35 °C arasında 

depolanmalıdır. 

D) Atmosferin yıpratıcı etkilerine (nem, güneş ışını, kir, rüzgar v.b.) mükemmel 

dayanır. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi dış cephe astarlarının görevlerinden biri değildir? 

A) Asidik etkilerden boyayı korur. 

B) Aderans (yüzeye tutunma) sağlar. 

C) Boyanın yüzeye daha kuvvetle yapışmasını sağlar. 

D) Homojen emiş ve alt yapı sağlar. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi sentetik astarların özelliklerinden biri değildir? 

A) Son kat boyanın aderansını arttırır. 

B) Su ile inceltilir. 

C) Düzgün, pürüzsüz ve sağlam bir üst yüzey oluşturur. 

D) Yüksek örtme gücüne sahiptir ve uygulama yüzeyine çok iyi yapışır. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi macunların yüzeye uygulanmasında kullanılan araçlardan 

biridir? 

A) Rulo 

B) Fırça  

C) Boya püskürtme makinesi 

D) Spatula 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi iyi kalite ağaçların iri ahşap yongalarının buhar etkisinde 

yumuşatılıp şişirildikten sonra lifler halinde ayrılıp tutkal eklenerek yine buhar altında 

preslenmesi ile elde edilen elyaf levhalardır? 

A) Kontrplak malzemeler 

B) Sunta  

C) MDF  

D) Masif malzeme 

 

8. Selülozik sistem astar ne tür bir astar çeşididir? 

A) Su bazlı ve hava kurutmalı 

B) Nitroselüloz esaslı ve hava kurumalı 

C) Sentetik esaslı ve hava kurutmalı  

D) Poliüretan esaslı ve hava kurutmalı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi poliüretan lake astar boyanın özelliklerinden biri değildir? 

A) İki komponentli, poliüretan esaslı, reaksiyon kürlenmeli bir astardır. 

B) Yanıcı değildir. 

C) Kolay zımparalanır ve tatbik edilecek sonkat boyalara çok iyi bir yüzey sağlar. 

D) Ağzı kapalı ambalajlarda, kuru ve serin yerde depolanmalıdır. Hava ve su ile 

temas ettirilmemelidir. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi UV Sistem astar boyanın özelliklerinden biri değildir? 

A) Poliakrilik reçine esaslı ve hava ile kuruyan sistemlerdir.  

B) UV sitemler %100 katı içerirler. 

C) UV sistemde uygulanan vernik ve boyanın %100’ü yüzeyde kalır, kayıp olmaz. 

D) Dolgu/astar ve son kat boya/vernik olarak çok kaliteli, fiziksel ve kimyasal 

dayanımları çok yüksek ancak bu amaçla özel ekipman gerektiren ve seri üretim 

yapan mobilya fabrikaları için geliştirilmiş sistemlerdir.  

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 D 

4 C 

5 A 

6 C 

7 B 

8 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 D 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 A 

6 B 

7 C 

8 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

6 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 A 

5 B 

6 D 

7 C 

8 B 

9 B 

10 A 
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