
Boya ile “Oynamak”
Boya, duvar ve tavanlar› güzellefltirir.
Özenle seçilmifl bir duvar boyas›, büyük
bir odaya rahat ve s›cak bir atmosfer
kazand›r›r. Uzun koridorlar, tavan›na koyu
tonda bir boya uygulan›nca oldu¤undan
k›sa görünür. Buna karfl›l›k aç›k ve pastel
renkler, küçük odalardan büyük odalar
yarat›r.

Do¤ru Rengin Seçilmesi
Duvar ve tavan için üç çeflit boyadan
seçim yap›n. Sabit boyalar yo¤un bir
k›vama sahiptir, damlamazlar ve s›çra-
mazlar. Haz›r olarak kar›flt›r›lm›fl birçok
renk alternatifi mevcuttur. Zeminin ve
mobilyalar›n örtülmesine gerek kalma-
mas› ve boyama iflleminden sonra temiz-
lik gerektirmemesi, sabit boyalar›n avan-
tajlar›ndand›r.
Kompakt boyalar yo¤un k›vaml›
olduklar›ndan damlamazlar. Kompakt
boyalar da renk bak›m›ndan haz›r
kar›fl›mlar halinde sat›l›r. Büyük yüzeyleri
boyamak istiyorsan›z, s›v› çözücüler ekle-
meniz gerekir. Zemini örtü ka¤›d› veya
folyo ile örtün, pencere ve kap› çerçevele-
rine boyac› band› yap›flt›r›n. 

Yaln›zca iyi kaliteli rulo ve f›rça kullan›n.
Kullanmadan önce f›rçay› y›kay›n ve bir
parça z›mpara ka¤›d›na sürtün. Bu sayede
boya yaparken f›rçadan k›llar kopmaz.
Yüksek tavanlar› boyarken boya rulosunu
bir sapla uzat›n. Duvarlar›n üst k›s›mlar›n›
merdivenden uzanarak boyayabilirsiniz.

Suda Çözünebilen Boyalar
Suda çözünebilen boyalar çevre ile dostt-
urlar ve duvar› iyi örterler. Çabuk kururlar
ve renklerini uzun süre korurlar. Haz›r
kar›fl›m boyalar›na gere¤inden fazla su
kar›flt›r›rsan›z daha sonra ayn› renk tonu-
nu elde etmeniz çok güç olur. Çal›fl›rken
boya rulosunu bir s›y›rma ›zgaras›na sür-
terek boyaya bulay›n, aksi halde çok fazla
boya çeker.

Gereken Boya Miktar›n›n
Hesaplanmas›
Ne kadar boyaya ihtiyac›n›z oldu¤unu
flöyle hesaplayabilirsiniz: 
(2 x oda geniflli¤i + 2 x oda uzunlu¤u) x
odan›n yüksekli¤i. Sonra, pencere ve kap›
alanlar›n› ölçün ve bu de¤eri az önce elde
etti¤iniz de¤erden ç›kar›n. 

fiimdi tavan›n uzunlu¤unu ve geniflli¤ini
ölçün, böylece kaç metrekare yüzey için
boya alman›z gerekti¤ini bulursunuz.

Zeminin haz›rlanmas›
Uzun süre dayanacak bir boya için önemli
olan, kusursuz bir zemindir. Boyaya
bafllamadan önce duvar›n ve tavan›n çat-
laks›z, kuru ve temiz olup olmad›¤›n› kon-
trol edin. Ham s›va tamamen kuruyunca
üzerine boyay› sürebilirsiniz. ‹ki kat boya
sürerek çal›fl›n. Önce hafif inceltti¤iniz
boya ile bir ön kat sürün. Ard›ndan da
boyay› inceltmeden son kat› sürün.

Boyan›n Sürülmesi
Boyay› sürmeye tavandan bafllay›n. Önce
köfleleri ve tavanla duvar aras›ndaki
birleflme yerlerini bir radyatör f›rças› ile
temizleyin. Ard›ndan, tavan yüzeyini boya
rulosu ile dilim dilim boyay›n. fiimdi s›ra
duvarlarda. Önce duvar›n köflelerini, ken-
arlar›n› ve yüzeyini radyatör f›rças›yla
temizleyin. 

Boyay› yatay, düfley ve
çapraz olarak birbirini
örtecek flekilde sürün.
Böyle çal›fl›rsan›z duvar
boyas› çok iyi örte-
cektir.
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Desenler ve Resimler
Duvar›n›z› süslemek isterseniz bir desen
tasarlay›n. Kontürleri duvara kurflunkalem
ile dikkatli bir flekilde çizin. Yuvarlaklar,
kurflunkalem ve iple haz›rlayaca¤›n›z bir
pergel arac›l›¤›yla çizilebilir. 

Bir elinizle ipin ucunu duvara bast›r›p
di¤er elinizle kalemi çekin. 

Kuru bir sünger veya bez ile henüz ›slak
durumdaki duvar boyas›n›, zemin aç›¤a
ç›k›ncaya kadar tamponlayarak da hofl bir
desen elde edebilirsiniz.

fiablonla Desenlendirme
fiablonla desenlendirebilmek için duvar›n
iyice kurumas›n› bekleyin. Ard›ndan,
yüzeye renkli bir flerit yap›flt›r›n. 

Bu flerit flablonlu boyama ifllemi için
zemin oluflturacakt›r. Bunun da kuru-
mas›n› bekleyin. ‹stedi¤iniz gibi bir flablon
haz›rlay›p, renkli fleridin üzerine
yerlefltirin. fiablon desenini dikkatle tam-
ponlayarak afla¤›ya geçirin. Yarat›c›
flablonlar tasarlarken hayal gücünüze
s›n›r koymay›n.

Ölçmek için: fierit metre, çubuk metre, hesap makinesi, bloknot, kurflunkalem
Döflemeyi örtmek için: Folyo ya da örtü ka¤›d›
Köfleleri boyamak için: Radyatör f›rças›
Yüzeyleri boyamak için: Boya rulosu, teleskopik sap, merdiven, s›y›rma ›zgaras›
Tamponlama teknikleri için: Do¤al sünger, bez
Kap› ve pencere çerçevelerini ve desenleri yap›flt›rmak için: Boyac› band›
fiablon tekni¤i için: Virofiksaj ka¤›d›, makas, maket b›ça¤›, yass› f›rça
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Duvar desenini boyac› band› ile iflaretley-
in, kuvvetle bast›r›n. Boyay› yass› bir f›rça
ile sürün.

Çeflitli Teknikler
Tampon ve flablon tekni¤i duvarlara özel
bir hava verir. Emme veya tamponlama
tekni¤i için zemin boyas›n›n iki kez sürül-
mesi gerekir. Önce boyan›n kurumas›n›
bekleyin. Yayvan bir çana¤a bir miktar
boya koyun. Bir sünger veya bez parças›n›
suya bast›r›n ve iyice s›karak kurutun.

Bununla biraz boya al›n. H›zl› ve homojen
bir flekilde duvara emdirin. 

Neler gerekli?Neler gerekli?
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