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Üstelik ücretsiz.
Şimdi hemen indirin!

*10 milyon kişi
indirdi!

/marshallturkiye/MarshallTurkiye

İlham veren renk seçenekleri ve 
daha detaylı ürün bilgileri için

marshallboya.com 
 adresimizi ziyaret edebilirsiniz!

RENGİNİ GÖR
DUVARINDA DENE
GÜVENLE BOYA!
Gör&Boya mobil uygulamasını hemen indir,
milyonlarca renk dilediğin an duvarlarınızda olsun!

*Gör&Boya uygulaması lansmanı yapılan 
ülkelerde 10 milyon kullanıcı tarafından indirildi.



 

Leke tutmayan teknolojisiyle sıvı lekeler duvarda kayıp 
gider. Yüksek örtücülüğe sahip yayılma gücü uygulama 
yaparken büyük kolaylık sağlar. Bağımsız laboratuvarlarca 
10 kat daha fazla silinebilir olduğu kanıtlanmıştır.     

SİL-PAK

İç Cephe Boyaları 

Antibakteriyel
Hijyen

İçeriğindeki gümüş iyonları (Ag+) sayesinde bakteri 
oluşumuna karşı %99 koruma sağlar. Küf ve mantar 
oluşumuna karşı gösterdiği direnç bağımsız laboratuvarlar 
tarafından test edilmiştir. Üstün özellikleriyle Sağlık Bakanlığı 
tarafından sertifikalandırılmıştır.     

Mat görünümüyle yaşam alanlarınıza sade bir şıklık katar. 
Silinebilir, çabuk kurur ve kolayca temizlenir. Örtücülük ve 
kapatıcılık düzeyi yüksektir. Su bazlıdır. Rahatsız edici 
kokusu yoktur.

Plastik
Mat

Ahşabın yüzey yapısının kendisini göstermesini sağlar. 
Esnek yapısı ve su tutmama özelliğinden dolayı, kabarma ve 
soyulmalara dayanıklıdır. Yüzeyin rengini tamamen değiştirir.
Ahşabın doğal görünümünü bozmadan bakım yapar.

Panel Kapı
Boyası



SİL-PAK
Su bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
•  Leke tutmayan teknoloji
• Kolay temizlenir
•  10 kat daha fazla silinebilir
• 1. sınıf dayanım
• Yüksek örtücülük
• Mükemmel yayılma 
• Mükemmel yapışma

1. sınıf dayanım,
lekesiz duvarlar!

10 kat 
daha fazla 
silinebilir!*

SİL-PAK’lı 
duvarda hiçbir 

lekeden korkma!

İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar



NEDEN SİL-PAK?
Leke tutmayan üstün teknolojisi sayesinde boya üzerinde oluşan film tabakası, 

duvarlarda oluşabilecek su bazlı lekelerin boya içine nüfuz etmesini önler. Kahve, 

çay, kola, meyve suyu gibi sıvılar, boya yüzeyinde boncuklanma efekti yaratarak, 

boya yüzeyine yayılmadan kolayca silinir. Aynı zamanda toz, kir, ketçap ve hatta 

pastel boya ve ruj lekelerinin yüzeyden rahatlıkla temizlenmesini sağlarken silinme 

sonrası boya yüzeyinde deformasyon oluşturmaz.

PARLAKLIK: Yarı Mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT -7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ:  2 kat olarak uygulanır. 
Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir. 
Tam kuruma süresi minimum 24 saattir. 
TÜKETİM MİKTARI: Tek katta 14 m2/LT RENK AÇIKLAMASI: Beyaz, BW baz ve BM baz.
İNCELTME ORANI: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)

*Marshall SİL-PAK®’ın silinebilirliğinin, bağımsız laboratuvarlarca yapılan testler sonucunda silikon içeren, mat, sınıf 2 yaş ovalama direncine sahip 
Marshall iç cephe boyasına göre 10 kat daha fazla olduğu kanıtlanmıştır. 
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İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar
İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar
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İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

ANTİBAKTERİYEL HİJYEN

YENİLİKÇİ
TEKNOLOJİ

Su bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Gümüş iyonları sayesinde bakterilere karşı %99 oranında    
 mükemmel bir koruma sağlar 
• Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli
• Yüksek örtücülüğe sahiptir
• Mükemmel silinebilir
• Silindikten sonra parlama yapmaz 
• Silindikten sonra boya dokusuna zarar vermez
• Yarı mat özelliği sayesinde aydınlık mekânlar yaratır

Gümüş 
iyon içerir!

Küf ve mantar 
oluşumuna son!

Sağlık Bakanlığı tarafından 
ruhsatlandırılmıştır!**

Tüm duvarlarınız 
Marshall Antibakteriyel Hijyen ile 
bakterilere karşı koruma altında!



NEDEN ANTİBAKTERİYEL HİJYEN?
İçerdiği gümüş (Ag+) iyonları sayesinde bakterilere karşı %99 oranında 
mükemmel bir koruma sağlayarak, hijyenin önem kazandığı mekânlar 
için idealdir. Sağlık Bakanlığı tarafından, iç cephe ve medikal alan boyası 
olarak ruhsatlandırılmıştır. Ev, hastane, okul ve muayenehanelerde 
güvenle kullanılabilir. Aynı zamanda, küf ve mantar oluşumuna karşı etkin 
şekilde direnç sağladığı yetkili laboratuvarlar tarafından test edilmiştir.

PARLAKLIK: Yarı Mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT - 15 LT 
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ:  
2 kat olarak uygulanır. Katlar arası bekleme süresi minimum 
2 saattir. Tam kuruma süresi minimum 24 saattir. TÜKETİM MİKTARI: Tek katta 14 m2/LT 
RENK AÇIKLAMASI: Beyaz, BW baz ve BM baz. Hayalinizdeki renkleri Anında Renk Sistemi'nden 
elde edebilirsiniz. İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)

*E.Coli, S.aerus, MRSA, VRE, A. brasiliensis, P. purpurogenum bakterilerine karşı %99 koruma sağlar. 
**Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası: 06.04.2016-2016/70 Biyosidal ürünleri güvenli kullanınız. Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve 
kullanım talimatlarını okuyunuz.
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İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar







İç Cephe Özel Mat
Mekânlarınızda ideal parlaklık sağlar

SİLİKONLU ÖZEL MAT
Su bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel örtücülük
• Mükemmel yayılma
• Profesyonellerin 1 numaralı tercihi
• Mükemmel son kat görünüm
• Mükemmel silinebilir
• Zengin renk seçenekleri

NEDEN SİLİKONLU ÖZEL MAT?
Özel parlaklık seviyesiyle ferah yaşam alanları yaratan Silikonlu 
Özel Mat ürünü, üstün kalitesiyle profesyonellerin bir numaralı 
tercihidir. Yüksek örtücülük, mükemmel yayılma ve yapışma özelliği 
sayesinde kullanıcısına avantaj sağlar. Zengin renk seçenekleri 
ve uzun yıllar kullanım avantajıyla kullanıcılarının beğenisini 
kazanmıştır.

PARLAKLIK: Özel mat
AMBALAJ TİPLERİ: 0,75 LT - 1 LT - 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 2 kat uygulanır. Katlar arası 
bekleme süresi min. 2 saattir. Tam kuruma süresi
min. 24 saattir. 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 14 m2/LT  
RENK AÇIKLAMASI: 60 hazır renk + 3 baz.
60 hazır rengi mevcuttur. Dilediğiniz rengi Anında Renk Sistemi’nden elde edebilirsiniz.
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe İpek Mat
İpeksi parlaklık, evinize zarafet katar

SİLİKONLU İPEK MAT
Su bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Yüksek örtücülük
• İyi yapışma
• Uygulama kolaylığı
• Beğeni kazanan ipeksi parlaklık
• Mükemmel silinebilir
• İpeksi özel doku
• Zengin renk seçenekleri

NEDEN SİLİKONLU İPEK MAT?
Su bazlı, silikonlu, silinebilir ipek mat doku ve parlaklığıyla beğeni 
kazanmıştır. Silikonlu boyalar kategorisinde ipeksi parlaklık ve 
özel dokusuyla öne çıkarak, aynı zamanda yüksek örtücülük ve 
uygulama kolaylığıyla avantaj sağlar. Zamanla renk değişimi 
yapmayan zengin renk seçenekleriyle kullanıcısını memnun eder.

PARLAKLIK: İpek mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT  
(7,5 LT sadece BW bazda mevcuttur)
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 2 kat uygulanır.
Katlar arası bekleme süresi min. 2 saattir. Tam kuruma süresi min. 24 saattir. 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 14 m2/LT  
RENK AÇIKLAMASI: 12 hazır renk, beyaz, BW baz, BM baz ve BC baz. Hayalinizdeki renkleri Anında 
Renk Sistemi’nden elde edebilirsiniz. 
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel silinebilme özelliği
• Mükemmel kapatıcılık
• Nefes alır
• En beğenilen parlaklık
• Canlı görkemli mekânlar

FASHION YARI MAT
Su bazlı iç cephe boyası

NEDEN FASHION YARI MAT?
Yaşam alanlarınıza zarif bir görünüm kazandıran Fashion Yarı 
Mat, saten dokusu ve ışıldayan parlaklığıyla ruhunuza dokunur. 
Mükemmel silinebilme ve kapatıcılığıyla üst düzey kaliteye sahiptir.

PARLAKLIK: Yarı Mat  
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 2 kat uygulanır. Katlar arası  
bekleme süresi min. 2 saattir. Tam kuruma süresi min. 24 saattir. 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 14 m2/LT
RENK AÇIKLAMASI: Beyaz + BW. Hayalinizdeki renkleri Anında Renk Sistemi’nden elde edebilirsiniz.
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe Yarı Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

PASTEL YARI MAT
Solvent bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel silinebilir 
• Mükemmel örtücülük 
• Saten doku  
• Kurşun, ağır metal ve kromatları içermemektedir

NEDEN PASTEL YARI MAT?
Saten dokusu ve ışıldayan parlaklığıyla yaşam alanlarınıza canlılık 
katar

PARLAKLIK: Yarı Mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 0,75 LT - 1 LT - 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 2 kat uygulanır.
Katlar arası bekleme süresi 24 saattir. Tam kuruma 48 saattir.
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 20 m2/LT 
RENK AÇIKLAMASI: 12 hazır renk, beyaz, BW baz, BM baz ve BC baz. Hayalinizdeki renkleri Anında 
Renk Sistemi’nden elde edebilirsiniz.
İNCELTME: Tiner Sentetik ile %20 oranında inceltilir.



İç Cephe Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

SİLİKONLU MAT
Su bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Silinebilir
• Rötuş göstermez
• Nefes alır
• Kolay temizlenir

NEDEN SİLİKONLU MAT?
Yaşam alanlarınıza sade bir şıklık katan Silikonlu Mat, silinebilen 
matlık seviyesiyle kaliteli bir üründür.

PARLAKLIK: Mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 2 kat uygulanır.
Katlar arası bekleme süresi min. 2 saattir. Tam kuruma süresi
min. 24 saattir. 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 14 m2/LT 
RENK AÇIKLAMASI: 12 hazır renk, beyaz, BW baz, BM baz ve BC baz. Hayalinizdeki renkleri Anında 
Renk Sistemi’nden elde edebilirsiniz.
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

PASTEL MAT
Solvent bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel silinebilir
• Mükemmel örtücülük
• Kurşun, ağır metal ve kromatları içermez

NEDEN PASTEL MAT?
Mat görünümü ve sahip olduğu dokuyla yaşam alanlarınıza 
farklılık katar.

PARLAKLIK: Mat
AMBALAJ TİPLERİ: 0,75 LT - 2,5 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 2 kat uygulanır.
Katlar arası bekleme süresi 24 saattir. Tam kuruma 48 saattir.
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 20m2/LT
RENK AÇIKLAMASI: Siyah ve beyaz rengi mevcuttur.
İNCELTME: Tiner Sentetik ile %10 oranında inceltilir.



İç Cephe Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

EXPORT MAT
Su bazlı iç cephe boyası

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel yayılma
• Mükemmel yapışma
• Rötuş göstermez

NEDEN EXPORT MAT?
Su bazlı, rahatsız edici kokusu olmayan, zamanla renk değişimi 
yapmayan, sararmayan, yüksek kapama ve iyi yapışma 
özelliklerine sahip, son kat mat iç cephe duvar boyasıdır. 

PARLAKLIK: Mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ:  2 kat olarak uygulanır. 
Katlar arası bekleme süresi min. 2 saattir. Tam kuruma süresi
min. 24 saattir.
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 15 m2/LT 
RENK AÇIKLAMASI: 12 hazır renk, beyaz, BW baz, BM baz ve BC baz. Hayalinizdeki renkleri Anında 
Renk Sistemi’nden elde edebilirsiniz.
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe Mat
Modern bir hava yaratır, mekânlara derinlik katar

TAVAN BOYASI 

Bembeyaz ve
mat tavanlar
için

Su bazlı

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Gerçek beyazlık 
• Mükemmel örtücülük 
• Sıçratmadan kolayca uygulanır

NEDEN TAVAN BOYASI?
Su bazlı, iyi kapama ve mükemmel beyazlığa sahip, nefes 
alabilen, kolay uygulanabilen, tavan boyamasında kullanılmak 
üzere özel olarak formüle edilmiş ve geliştirilmiştir.

PARLAKLIK: Mat 
AMBALAJ TİPLERİ: 2,1 LT - 6 LT - 10,5 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ:  2 kat olarak uygulanır. Katlar 
arası bekleme süresi min. 2 saattir. Tam kuruma süresi min. 24 saattir. 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 15 m2/LT 
RENK AÇIKLAMASI: Beyaz.
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe Boyaları ve Astarları 
 

İç Cephe Astarları 

Solvent-su bazlı boya geçişleri için 
kullanılmalıdır. Rahatsız edici kokusu 
olmayan örtücü iç cephe astarıdır.
Son katta daha az boya sarfiyatı sağlar.  

Geçiş
Astarı

Akrilik esaslı, iç cephe yüzey düzeltme 
macunudur. Su, nem ve darbelere karşı 

dayanıklıdır. Pürüzsüz yüzeyler yaratır.

Saten alçılı yüzeylerde mükemmel yüzey 
emilimi sağlar. Pürüzsüz son kat 
görünümü sağlar. Üstün yapışma 
performansı gösterir.

Saten Alçı
Astarı

Su itici özelliğiyle boyanın yüzeye 
yapışmasını maksimize eder. Nem 

önleyici özelliktedir. İç ve dış yüzeylerde 
kullanılabilir.

İzolasyon
Astarı

İç Cephe
Macunu



İç Cephe Astarları

GEÇİŞ ASTARI
Su bazlı iç cephe astarı

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Boya sarfiyatını azaltır 
• Yapışmayı maksimize eder 
• Boya performansını artırır
• Solvent-su bazlı geçişleri için ideal

NEDEN GEÇİŞ ASTARI?
Suyla inceltilebilen, rahatsız edici kokusu olmayan örtücü astardır. 
İç cephelerde su veya solvent bazlı son kat boyaların altında 
özellikle solvent bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarında 
kullanılır. Uygulandığı yüzeyde emiciliği azaltır ve son kat boya 
kapamasını güçlendirir. Son kata düzgün dayanıklı alt yüzey 
hazırlanmasını sağlar, son kat sarfiyatını azaltır.

PARLAKLIK: N/A
AMBALAJ TİPLERİ: 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 1 kat olarak uygulanır. Üzerine son kat 
boya uygulanması için 24 saat beklenmesi önerilir. 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 15 m2/LT
RENK AÇIKLAMASI: Beyaz 
İNCELTME: Maks. %10 (Fazla inceltmelerde kapama problemleri yaşanabilir.)



İç Cephe Astarları

İZOLASYON ASTARI
Su bazlı iç cephe astarı

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel yayılma 
• Mükemmel yapışma
• Su itici
• Nem önleyici 
• İç ve dış cepheler için ideal kullanım

NEDEN İZOLASYON ASTARI?
Uygulandığı yüzeylere iyi nüfuz ederek yüzeydeki serbest tozları 
bağlar. Yüzeylerde nem geçirgenliği, su absorbasyonunu çok 
azaltan, nem önleyici özellikte bir astardır. İç ve dış yüzeylerde 
kullanılır.

PARLAKLIK: N/A
AMBALAJ TİPLERİ: 0,75 LT - 2,5 LT - 7,5 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 1 kat olarak uygulanır. 
Üzerine son kat boya uygulanması için 24 saat beklenmesi  
önerilir. 
RENK AÇIKLAMASI: Şeffaf 
İNCELTME: Nem itici astar (izolasyon) amaçlı uygulama için; 1 kısım İZOLASYON ASTARI, 1 kısım su ile 
inceltilir. Boya astarı olarak kullanılacak ise 1 kısım İZOLASYON ASTARI, 7 kısım su ile inceltilir.  



İç Cephe Astarları

SATEN ALÇI ASTARI
Su bazlı iç cephe astarı

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Mükemmel yapışma 
• Mükemmel yüzey emilimi 
• Özel formül 
• Kullanıma hazır
• İnce kat uygulama 
• Saten alçılı yüzeylerde mükemmel performans
• Karıştırarak uygulayın

NEDEN SATEN ALÇI ASTARI?
Saten Alçı yüzeylerde yüksek yapışma performansı gösterir. 
Mükemmel yüzey emilimi sayesinde son kat boyanın yüzeye 
iyi tutunmasını sağlayarak soyulma probleminin önüne 
geçer. Yüzeyde tanecik oluşturmayarak son kat görünümünü 
pürüzsüzleştirir.

PARLAKLIK: N/A
AMBALAJ TİPLERİ: 0,75 LT - 4 LT - 15 LT
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 1 kat olarak uygulanır.  
Saten Alçı Astarı uygulamasından 24 saat sonra üzerine su  
bazlı iç cephe boyaları ve kaplamaları kullanılabilir.
RENK AÇIKLAMASI: Mavi 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 25 m2/LT
İNCELTME: İnceltme gerekmez. Uygulamaya hazır haldedir. 



İç Cephe Astarları

İÇ CEPHE MACUNU
Su bazlı iç cephe macunu

ÜSTÜN ÖZELLİKLER
• Su, nem ve darbelere 

karşı dayanıklıdır
• Pürüzsüz yüzeyler yaratır

NEDEN İÇ CEPHE MACUNU?
Su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. Yüzeylere tam 
bir yapışma ve uyum sağlar. Mala ve spatül ile kolay ve süratle 
uygulanır. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Kullanıma 
hazır olması sebebiyle işçilik ve zaman tasarrufu sağlar. 
Pürüzsüz yüzeyler oluşturmanıza olanak tanır.

PARLAKLIK: N/A
AMBALAJ TİPLERİ: 4,5 KG - 25 KG
TAVSİYE EDİLEN UYGULAMA ŞEKLİ: 1 kat olarak uygulanır. (Gerekli görülen 
hallerde 2 kat uygulama yapılabilir; ancak uygulama kat kalınlığı 1 mm’yi geçmemelidir.) 
Tam kuruma süresi 24 saattir.
RENK AÇIKLAMASI: Kirli beyaz 
KAPLAMA GÜCÜ: Tek katta 0,9 KG/m2

İNCELTME: İnceltme gerekmez. 


