
Bir boya satıcısı değil, 
                           çözüm ortağınızdır...

Su Bazlı Vagon Boyaları Cam Boyaları İş Makineleri ve 
Ticari Araç Boyaları İstasyon Boyaları

PPG Selemix Alev Yürütmezlik 
Testi  EN 45545 Onaylı
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Usta Boya’da yapılan, çalışılan tüm renkler 5 yıl süre ile parti 
numarası verirelerek arşivlenir. Farklı zamanlarda sipariş edilen 
aynı renkteki boyaların renk sapması “sıfır” hata ile yapılır.

150.000 standart renk
Milyonlarca ara renk
RENK STANDARTLARIMIZ
*RAL
*PANTONE
*NCS
*FLEET
*AFNOR
*AGRICOLES
*STD BS2660, BS381, BS4800
*TRAKTÖR
*KAMYON ve TIR Renkleri
*PETROL firması renkleri
*BANKA renkleri
*Kurumsal iletişim firma renkleri

İSTER 1lt, İSTER 1.000 lt

Bluetooth destekli yeni PPG Selemix 
mini renk okuma cihazı ile anında renk 
formülü alarak hızlı renk yapma ve 
yapılan rengi %100 doğrulama.

PPG Selemix renk okuma cihazı 

Solvent ve su bazlı sanayi mix
makinamızla anında sorunsuz renk çözümü.



2 K Su Bazlı DTM Astarsız Son Kat

2 K Su Bazlı DTM Astarsız Mat Son Kat

2 K Su Bazlı Epoksi Astar

2 K Su Bazlı Epoksi Son Kat

2 K Su Bazlı Pur Extra Son Kat Parlak

2 K Su Bazlı Pur Extra Son Kat Mat

1 K Su Bazlı Sentetik Astar

1 K Su Bazlı Sentetik Son Kat Parlak

1 K Su Bazlı Sentetik Son Kat

Kuruma Süresi 60 ˚C 45 dakika 
İster 1 litre ister 1.000 litre

Tüm Renklerde mix yapma olanağı

Türkiye’de İlk Su Bazlı Sanayi 
Boyaları Mix Makinası

HEM ÇEVRECİ HEM
ENERJİ TASARRUFU

Boya sanayi mamul sayısı her geçen gün artmakta olduğundan boya tüketimide sürekli olarak artmaktadır. Bu nedenle 
boyalarda kullanılan organik incelticiler ve sertleştiriciler çevreyi kirlettikleri gibi insan sağlığına zararlı oldukları için 
bunların yerine inceltici olarak sadece su içeren boyaların araştırma geliştirme çabaları sonucunda geliştirilmiştir.

Makine, basınçlı kap, trafo, açıkhava reklamcılığı, iş makinası, mobilya, gıda ve gıda makinaları
otomotiv yan sanayi vb. tüm sektörlerde güvenle kullanılmaktadır.

Tüm UV ve Korozyon raporları mevcuttur.
Test Sonuçları Solvent bazlı ile aynı veya daha iyidir.



EN 45545 Onaylı
Su Bazlı Sanayi Boyaları

EN 45545 tüm Avrupada raylı sistem taşımacılığı için std. boya şartnamesidir.
EN 45545-2, boya kaplaması yapılan ürünlerde dayanım ve toleransı test eder
Tüm iç ve dış mekanlar için:
ISO 5658-2  Standardına Göre– Yüzeyde Alev Yayılımı
ISO 5660-1 Standardına Göre– Sıcaklık Yayma Oranı
ISO 5659-2 Standardına Göre– Duman Bırakma ve Zehir testleri uygular
Tüm bu testlerden geçerek raporlanıp, onaylanır.

45545'e göre onaylanan Selemix Su Bazlı Sistem
Boya: Selemix Aqua Single Stage 
Gri – Yarı-parlak
Yüzey: Aluminyum
Phenolic GRP

Selemix Aqua subazlı Astarsız Direct sonkat,
Yüzeye teknik bültenine uygun bir şekilde uygulandıktan ve tam kürlenmesi gerçekleştikten sonra, 
boya uygulanmış olan yüzey 120°C sıcaklığa kadar direnç gösterir ve yüzeyde bozulma yaşanmaz. 
8-110 (Parlak) ve 8-111 (Mat) sonkat, çift komponentli, su bazlı, poliüretan, astarsız uygulanabilir bir boyadır.
 Hem iç hem dış mekanda kullanılacak çeliğe, galvanizli veya fosfatlanmış çeliğe, alüminyum yüzeylere
direk uygulanabilir. Parlak, mat, yarı mat yapılabilen, solma direnci çok yüksek ve muazzam sertlik sunan 
bir sonkattır. Endüstriyel makineler, tarım aletleri, tren vagon, metro, uçak yan sanayinde kullanılan 
alüminyum, �ber, ABSmalzemeler gibi yüksek dayanım ve çizilme direnci istenen yerlerde tavsiye edilen 
su bazlı bir üründür.        

PPG Selemix Alev Yürütmezlik 
Testi  EN 45545 Onaylı



GE, ENERCON, SUZLON ve NOREX gibi firmaların 
onayından geçmiş ve özellikle rüzgar kuleleri kanatları 
boyanmasında kullanılmaktadır. (Wind Tower Blades)

Alüminyum ve Galvanize Astarsız Uygulanan 
Su ve Solvent Bazlı Direkt Son Kat Boyalar 

YÜZEYİ HAZIRLA, ALÜMİNYUM GALVANİZ SİYAH SAC, FİBER ABS ÜZERİNE DİREKT BOYA
İSTASYON, TABELA, TOTEM, ATM, KUTU HARF BOYAMADA İŞÇİLİKTEN % 50 ve ASTARDAN % 100 TASARRUF

JENERATÖR KABİN BOYALARI UV DAYANIMLI ATM BOYALARI

RÜZGAR TÜRBİN VE KANAT BOYALARI UV DAYANIMLI İSTASYON BOYALARI

* Astara son veren boyadır.
* İşçilikten % 50 astardan % 100 tasarruf ve fiyat ekonomisi
* Astar maliyeti, zaman ve işçiliği işletmenizde kalır
* Alüminyum, galvaniz, çinko, fleksi, siyah saç, fiber farketmez
* 10, 30, 50,70 ve 80 gloss parlaklık aralığı,
* 75,000 çeşit renk seçeneği

* Ral, Pantone, British Standards, Ncs Renk Sistem seçeneği
* Mükemmel yapışma, korozyon ve örtücülük
* Çevreci kurşunsuz seçenekleri (nopb)
* Tabanca, airles, rulo ile boyama imkanı
* Mix makinamızda istenilen renk anında yapılma imkanı

ASTARSIZ BOYANIN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ



UV ve korozyon direnci çok yüksek 4.000 renk 
seçeneğimiz mevcuttur. Ayrıca alüminyum, galvaniz 
yüzeyler için doğrudan uygulanan astarsız sonkat 
seçeneğimiz de mevcuttur. Bu sektör için “bedelsiz mix 
makine” kurma imkanımız mevcuttur.

Epoksi astar, epoksi sonkat, PU sonkat akrilik ve rapid 
sonkat yanında astarsız sonkat seçeneğimiz mevcuttur.

SANDVİÇ PANEL ve GARAJ KAPISI BOYASI PREFABRİK YAPI BOYALARI

BASINÇLI KAP ve MAKİNA BOYALARITAVAN VİNCİ BOYALARI

AĞIR İŞ MAKİNASI, TRAKTÖR VE TARIM MAKİNALARI BOYALARI
Epoksi astar üzerine PU ve Akrilik Sonkat Sistemler yüksek parlaklık, UV ve korozyon direnci

bilgisayar destekli binlerce renk seçeneği sebebiyle tercih nedenidir.

UV ve korozyon direnci çok yüksek ayrıca alüminyum, 
galvaniz yüzeyler için doğrudan uygulanan astarsız 
sonkat seçeneğimiz de mevcuttur.

Tavan Vinçleri için, çinko yüklemeli astarlar epoksi astar ve 
sonkatlar, PU ve akrilik sonkatlar sentetik rapid ve astarsız 
sonkat seçeneklerimiz mevcuttur.



35 kg. HASSAS BOYA TERAZİSİ
1/350.000
6 Rakam Haneli
27x36 h:61cm.
STOKTAN TESLİM

HAFİF TİCARİ ARAÇ VE TRAKTÖR KABİN BOYALARI

CAM BOYALARI

Antikorozif epoksi astar üzeri solma direnci yüksek 
poliüretan ve akrilik sonkat boyalar.

Cam boyalarında özel altın varak, metalik ve düz renk seçenekleri yanında
müşterimizin istediği özel renkler su ve solvent bazlı yapılabilmektedir.

En Yüksek PPG Selemix Çirosunu 
Gerçekleştiren Bayi Ödülümüz.



Yapısal çelikler için, çinko yüklemeli astarlar epoksi 
astar ve sonkatlar, PU ve akrilik sonkatlar sentetik 
rapid ve astarsız sonkat seçeneklerimiz mevcuttur. 

ISO 12944 C3 tek kat, iki kat,
ISO 12944 C4 iki kat, üç kat
ISO 12944 C5 üç kat

standartlarını sağlayan boya sistemleri

Bu sektörlere özel -90 °C, + 600 °C ısı aralığında 
çalışan özel boyalar. Endüstriyel kirlilik, yağmur, 
olumsuz hava şartlarının neden olduğu aşınma, tuz, 
nem ve kimyasallara karşı boya çözümleri.

Arıtma tesisleri için atık su, nem, aşınma, sürtünme, 
korozyon dayanımı yüksek C3, C4, C5 Standartlarına 
uygun tekkat, iki kat, üç kat özel boya koruma 
sistemleri

ASTM E 162 Surface Flammability of “Fire Reterdant 
Paint Applications”

Testlerini başarıyla geçmiş, onaylanıp belgelenmiştir. 
Çelik ve Ahşap yüzeyler için ayrı ayrı, onaylı yangın 
geciktirici epoksi, akrilik PU sistemlerimiz mevcuttur.

Uygulandığı madde ve yüzeyde yangına karşı bir yalıtım 
tabakası oluşturmakta ve yangının yayılmasını 
yavaşlatmaktadır. Okullar, hastahaneler, tren vagonları 
sinema, tiyatro, otel gibi insanların toplu halde 
bulunduğu yerlerde güvenle kullanılmaktadır.

ENERJİ ve PETRO KİMYA TESİS BOYALARI

ARITMA TESİSLERİ İÇİN ÖZEL BOYALAR 

YANGIN GECİKTİRİCİ BOYALAR

YAPISAL ÇELİK BOYALARI

ISO 12944 Standartlarına Uygun Genel ve Ağır Sanayi Boyaları



ISO 12944



IISSOO  1122994444''ee  GGÖÖRREE  SSEEÇÇ İİLLEENN  BBOOYYAANNIINN  UUYYGGUULLAANNMMAASSII

Uygulama

EENNDDÜÜSSTTRRİİYYEELL  BBOOYYAA  UUYYGGUULLAAMMAA BBooyyaannıınn              *İki komponentli boyalarda karışım oranı
 Endüstriyel boyaların, yüzeye doğru olarak hhaazzıırrllaannmmaassıı İnceltme oranı
uygulamasında hedeflenen;
* Yüzey üzerinde koruyucu boya katı *Karışım yapıldıktan sonra belirli bekleme ,
oluşturmak, süresi flash off
* Oluşan boya tabakasının kesiksiz film *Doğru hava basıncı, uygulama ekipman seçimi
oluşturmasını sağlamak, *Boya sisteminde belirtilen kalınlığa uygunluk 
* Oluşan filmin belirli kalınlıkta olmasını (yaş ve kuru kalınlık)
sağlamak, *Akma- sarkma  olmayacak şekilde uygulama
*Filmin yüzeye çok iyi yapışmasını sağlamak *Uygulama öncesi kaynak dikişleri, keskin köşe
olmalıdır. ve kenarlarda kestirme uygulaması
*Bu nedenlerle uygulama sırasında boyanın *Katlar arası minimum ve maksimum bekleme
hazırlanmasından ortam şartlarına kadar süresine uyum
dikkat edilmesi gereken  önemli hususlar
bulunmaktadır.

ÇÇeevvrree ve *Ortam ve yüzey sıcaklığı 
*Bağıl nem
*Islak yüzey
*Rüzgar Hızı
*Aşırı tozlu ortam
*Çiğlenme noktası

ISO 12944-5
ZZaammaann  <<  55  yyııll 55--1155  YYııll >>  1155  YYııllddaann  ÇÇookk
C2  40 μm 80 μm 160 μm
C3 120 μm 160 μm 200 μm
C4 160 μm 200 μm 280 μm 240 μm*
C5-I 200 μm 240 μm* 320 μm*
C5-M 200 μm 240 μm* 320 μm*

*Alta 80 micron kalınlıkta çinko astar uygulanmalıdır.

PPG Sigma Uygulama Sistemi (SigmaFast 278)

Zaman Astar İlk Kat (Ara Kat) 2. KAT Son Kat
Toplam 
Kalınlık

C3H SİGMAFAST 278 150μm            -------            ------- 150

C4H SİGMAFAST 278 100μm SİGMAFAST 278 100μm            ------- 200
C4H SİGMAFAST 278 60μm            ------- PSX 700 125 μm μm

μm

μm

μm
μm

μm
μm
μm

μm μm

185

C5I-H SİGMAFAST 278 120μm SİGMAFAST 278 120μm SİGMADUR 550 80 320
C5I-H SİGMAFAST 278 200μm SİGMADUR 550 80 280
C5I-H SİGMAFAST 278 125μm SİGMAFAST 278 125μm            ------- 250

C5I-H SİGMAZINC 109HS 60μm SİGMAFAST 278 160μm SİGMADUR 550 50 270



Selemix ISO 12944 Sertifikalı Boya sistemleri



Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi No: 11/A Pendik - İSTANBUL
T: 0216 307 36 03 (Pbx)  Gsm: 0532 355 59 33

www.ustaboya.com   E: ustaboya@outlook.com

          PAZARLAMA SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.

Usta Boya 2005 yılında Genel Sanayi Boyaları satış, pazarlama ve teknik destek 
konusunda faaliyet göstermek amacıyla bu alandaki 18 yıllık bilgi birikimi ile 
kurulmuştur.

Firmamız, müşterilerinin ihtiyaçlarını şartnameleri doğrultusunda eksiksiz 
karşılayacak, en ekonomik boya ve boyama prosesini kurarak, mevcut SELEMIX 
SYSTEM MIX makinalarıyla da astar veya son kat anında RAL, PANTONE, NCS British 
Standarts binlerce renk sistem seçeneklerine cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup, 
toplamda minimum maliyet, maksimum fayda sağlatmayı amaç edinmiştir.

Firmamız yüksek performanslı boyalar, kaplamalar ve YANGIN GECİKTİRİCİ ÜRÜNLER 
yanında, su bazlı boya ve Türkiye’de bir ilk olan SU BAZLI boya mix makinesi ve 
ASTARSIZ DİREKT SONKAT sistemi sizlerle buluşturmanın  mutluluğunu 
yaşamaktadır.

“Usta Boya” size özel doğru boya sistemini kurarak, doğru renk, güçlü altyapı, hızlı 
servis ağı ile hizmetlerine devam etmektedir.

“Usta Boya” bir boya satıcısı değil, çözüm ortağınızdır.

Sanayi boyaları bayisi olduğumuz PPG Industries, 1883 yılında kurulmuş olup 
15,5 milyar $ cirosuyla halen dünyanın en büyük boya üreticisi konumundadır. PPG 
bugün, 5 kıtada 70 ülkede faaliyet gösteren 110 fabrika, 15 teknolojik araştırma ve 
geliştirme merkezi, 40.000’den fazla çalışsanı olan bir kurumdur. PPG INDUSTRIES, 
küresel bir boya, otomotiv üretiminde kullanılan kaplamalar, otomobil ticari araç 
boyası, deniz taşıtları boyası, sanayi boyası ve yan malzemeleri, cam, fiberglas ile özel 
kimyasal madde imalatçısıdır.

Dünyada imal edilen her üç otomobilden ikisi PPG ürün veya teknolojisini 
kullanmaktadır. PPG Halen Türkiye’de FIAT, PEUGEOT, FORD, TIRSAN TREYLER’nin 
tedarikçisi konumundadır.

USTA BOYA olarak 2006 yılından bu yana PPG Ana bayisi olarak hizmet vermekte olup, 
son 4 yıldır da ağır sanayi
boyları grubunda en çok satış yapan bayi konumundadır.

BAYİSİ OLDUĞUMUZ MARKALAR


