
MÜKEMMEL DIŞ CEPHE KORUMASI

DIŞ CEPHE
REHBERİ



Jotun, dünya çapındaki tecrübesi ile milyarlarca 
metrekareyi 20 yıldır Jotashield Serisi ile koruyor. 
Farklı iklim koşullarına sahip tam 38 ülkede 
kullanılan Jotashield serisi, yüksek performansı 
ve UV dayanımlı 576 renk seçeneği ile uzun 
dönemli koruma ve estetik görünüm sunuyor.

NEDEN JOTASHIELD?
•  Üstün pigment teknolojisi
•  Zorlu iklim şartlarına karşı mükemmel koruma
•  Astardan son kata kadar geniş ürün seçeneği
•  Yüksek UV dayanımlı 576 renk seçeneği
•  5 yıl renk solmama garantisi
•  Çatlak köprüleme özelliği
•  Nefes alma özelliği
•  Düşük kir tutma özelliği
•  Betonu tuz ve karbondioksite karşı koruma
•  Su bazlı ve çevre dostu ürün serisi
•  %100 saf akrilik
•  Çeşitli doku ve parlaklık seçenekleri

TÜRKİYE, JOTASHIELD 
SERİSİ’NE GÜVENİYOR.



JOTASHIELD SERİSİ 
İLE DIŞ CEPHEDE 
MÜKEMMEL KORUMA

Uzun Ömürlü Renkler
Jotun, renk tasarımındaki tecrübesiyle 
dış cephede yüksek performanslı 576 
renk alternatifi sunar. Zorlu iklim 
koşullarına karşı yüksek UV dayanımı 
sunan 576 renk ile binanızın estetik 
görünümünü ve rengini yıllarca korur.

Beton Koruması
Özel formülü sayesinde betonu aktif 
olarak karbonlaşmaya karşı korur. 
Böylece binanızın yapısal olarak 
korunmasını sağlar.

Daha Az Bakım
Dayanıklılığını %100 saf akrilik 
bağlayıcısı ile mükemmel yapışma, su 
ve UV dayanımı özelliklerinden alır. 
Sunduğu yüksek performans ile 
bakım periyotları arasında geçen 
sürenin uzamasını sağlayarak boya 
uygulamasını yatırıma dönüştürür.

UZUN 
ÖMÜRLÜ
RENKLER

DAHA AZ 
BAKIM

BETON
KORUMASI



Jotashield
Silk & Matt

Jotashield
Extreme

Jotashield
Real Matt

Jotashield
SuperDurable

Jotashield Serisi, düz bitiş sunan ürünleri ile zorlu iklim koşullarına 
karşı yüksek performans gösterir. Su buharının dışarı çıkmasını 
sağlayarak betonu karbonlaşmaya karşı korur, su geçirimini 
engeller. Böylece binanızı yapısal olarak korurken aynı zamanda 
UV dayanımlı 576 renk seçeneği ile yıllarca solmayan estetik bir 
görünüm sunar.

Düz bitiş sunan ürünler dört grupta değerlendirilebilir. Yapınızın 
bulunduğu iklim koşullarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
seçiminizi yapabilirsiniz.

DÜZ BİTİŞLER

YENİ

ÜRÜN

Yenilenen
Formül

Jotashield 
SuperDurable
20 yıla kadar mükemmel koruma 

Jotashield SuperDurable, zorlu iklim şartlarına karşı 20 yıla kadar koruma sunan 
%100 saf silikon modifiye akrilik, su bazlı dış cephe boyasıdır.

Sert iklim ve hava koşullarına karşı yüksek performans gösterir. Özel akrilik 
bağlayıcısının düşük kir tutma özelliği ile uzun ömürlü ve dayanıklı ipeksi mat 
bir yüzey oluşturur. Jotashield SuperDurable çevre dostu çözümler sunarak hem 
solvent bazlı hem de birçok dekoratif boya sistemine kıyasla uzun ömürlü bir 
koruma sağlar. 20 yıla kadar yapıyı dış koşullara karşı korurken estetik görünüm 
kazandırır. Bu özelliği ile bakım tutum maliyetlerinde avantaj sağlayarak uzun 
dönemli çözümler sunar.

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir. Tekstürlü 
sistemler üzerine son kat olarak da uygulanabilir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield SuperDurable



Jotashield 
Real Matt
15 yıla kadar mükemmel koruma

Jotashield Real Matt, doğal görünümlü tam mat dokusu sayesinde dış cephenizin 
uzun yıllar estetik görünmesini sağlayan %100 saf akrilik, su bazlı dış cephe 
boyasıdır. Benzersiz düşük kir tutma özelliği ve yüksek UV dayanımı ile 15 yıla 
kadar mükemmel koruma sunar. 

Zorlu iklim koşullarına karşı yüksek performans gösterir. Benzersiz düşük kir 
tutma özelliği ve yüksek UV dayanımı sayesinde uzun ömürlü bir yüzey oluşturur. 
Doğal görünümlü tam mat dokusu ile dış cephelerde mükemmel renk deneyimi 
sunar. Düşük VOC değerine sahiptir, bakım tutum maliyetlerinde avantaj 
sağlayarak uzun dönemli çözümler sunar.

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir. Tekstürlü 
sistemler üzerine son kat olarak da uygulanabilir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Real Matt

YENİ

ÜRÜN

10 yıla kadar mükemmel koruma

Jotashield Extreme, iki kat ısı yansıtma özelliği ile soğutma maliyetlerinde avantaj 
sunan ve 10 yıla kadar koruma sağlayan %100 saf akrilik su bazlı dış cephe 
boyasıdır.

Benzersiz ısı yansıtma özelliği ve UV dayanımlı renkleri ile boya filmini güneşin 
kızılötesi ışınlarının ısısına ve UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı korur. Böylece 
sert iklim ve hava koşullarına karşı uzun dönemli performans sunar. Özel akrilik 
bağlayıcısının düşük kir tutma özelliği ile uzun ömürlü ve dayanıklı ipeksi mat 
bir bitiş sunar. Düşük VOC değerine sahip yeşil bir ürün olarak iç cephe soğutma 
giderlerini düşürür ve kentsel ısı adası etkisini azaltır.

Jotashield 
Extreme

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir. 

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Extreme



Jotashield 
Silk
Düşük kir tutma özelliği ile uzun ömürlü ve dayanıklı ipek mat bitiş

Jotashield Silk, zorlu iklim koşullarına dayanım sağlamak amacıyla özel olarak 
geliştirilmiş %100 saf akrilik su bazlı ipek mat dış cephe boyasıdır.

Özel akrilik bağlayıcının düşük kir tutma özelliği ile uzun ömürlü ve dayanıklı bir 
bitiş sunar. Beton karbonlaşmasından yüzeyi korumak için özel olarak formüle 
edilmiştir. UV dayanımlı 576 renk seçeneği ile yapıların estetik görünümü uzun 
dönemli korunur.

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Silk

Düşük kir tutma özelliği ile uzun ömürlü ve dayanıklı mat bitiş

Jotashield Matt, zorlu iklim koşullarına dayanım sağlamak amacıyla özel olarak 
geliştirilmiş %100 saf akrilik su bazlı mat dış cephe boyasıdır.

Özel akrilik bağlayıcının düşük kir tutma özelliği ile uzun ömürlü ve dayanıklı bir 
bitiş sunar. Beton karbonlaşmasından yüzeyi korumak için özel olarak formüle 
edilmiştir. UV dayanımlı renk seçenekleri ile yapıların estetik görünümü uzun 
dönemli korunur.

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir. 

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Matt

Jotashield 
Matt

Yenilenen
Formül



TEKSTÜRLÜ BİTİŞLER
Jotashield Serisi, tekstürlü görünüm sunan ürünleri ile zorlu iklim 
koşullarına karşı yüksek performans gösterir. Esnek yapısı sayesinde 
yapının zamanla oturmasıyla oluşan kılcal çatlakları köprüleme 
özelliğine sahiptir. Su buharının dışarı çıkmasını sağlayarak betonu 
karbonlaşmaya karşı korur, su geçirimini engeller. Böylece binanızı 
yapısal olarak korurken aynı zamanda UV dayanımlı renk seçenekleri 
ile yıllarca solmayan estetik bir görünüm sunar.

Yapının zamanla oturmasıyla oluşan kılcal çatlakları 1.25 mm’ye kadar köprüler. 
Düşük kir tutma özelliği sayesinde binanızın estetik görünümünü yıllarca korur.

Jotashield Tex Ultra, portakal kabuğu görünümünde bitiş sunan %100 saf akrilik su 
bazlı dış cephe boyasıdır. 

Karbondioksit ve klor iyon difüzyonu, su buharı geçirgenliği, su geçirimsizlik 
özelliklerine sahiptir. Klor iyon difüzyonuna dayanım özelliği sayesinde özellikle 
deniz kenarında ya da yoğun neme maruz kalan yapılarda kullanıldığında, tuz veya 
nemden kaynaklanan boya problemlerinin oluşmasını önler.

Jotashield 
Tex Ultra

Uygulama
Portakal kabuğu görünümü oluşturmak için Anza marka 
mercan rulo ile uygulama yapmanızı öneririz. 

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Tex Ultra

Sertifika
• TSE Çatlak Örtme Özelliği: Sınıf A4 (10°)



İnce tekstürlü dokusuyla ipek mat bir görünüm sunar. Yapının zamanla 
oturmasıyla oluşan kılcal çatlakları köprüler.

Jotashield Tex Fine, grenli yapısı ile ince tekstürlü görünüm sunan %100 saf 
akrilik, su bazlı dış cephe boyasıdır.
 
Su ve zorlu hava şartlarına dayanımı yüksektir. Mercan rulo ile uygulandığında 
ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur. 

Jotashield
Tex Fine

Uygulama
Anza marka mercan rulo ile uygulanabilir. 

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Tex Fine

Orta tekstürlü dokusuyla ipek mat bir görünüm sunar. Yapının zamanla 
oturmasıyla oluşan kılcal çatlakları köprüler.

Jotashield Tex Medium, grenli yapısı ile orta tekstürlü görünüm sunan, %100 saf 
akrilik, su bazlı dış cephe boyasıdır.

Su ve zorlu hava şartlarına dayanımı yüksektir. Mercan rulo ile uygulandığında 
yüzeydeki ufak hataları gizleyerek düzgün bir tekstür oluşturur.

Jotashield 
Tex Medium

Uygulama
Anza marka mercan rulo ile uygulanabilir. 

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Tex Medium



Jotashield 
Heritage 
Glaze
Dekoratif bitiş istenen yüzeyler için farklı desen alternatifleri

Jotashield Heritage Glaze, dekoratif görünüm sunan, 100% saf akrilik su bazlı dış 
cephe boyasıdır. Klasik bir tekstür yerine dekoratif bitiş istenen yüzeyler için farklı 
çözümler sunar. Dekoratif aparatlar ile uygulandığında cephede antik, eskitme ya 
da ahşap görünümü oluşturur.

Uygulama
İstenilen desen seçeneğine bağlı olarak fırça, rulo ya da 
dekoratif aparatlar kullanılabilir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Silk ya da Jotashield SuperDurable 
• 1 veya 2 kat Jotashield Heritage Glaze
• Daha parlak görünüm ve uzun süreli koruma için   
 Jotashield Clear ürünü 1 kat uygulanabilir.

Mükemmel dayanım sunar, neme karşı bariyer görevi görür.

Jotashield Clear, silikon modifiye akrilik bağlayıcıya sahip su bazlı bir üründür. Su 
bazlı boyalar ve tekstürlü boya sistemlerinde koruyucu kat olarak kullanılır. 

Jotashield 
Clear

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir. En fazla %10 
oranında su ile inceltilmelidir, daha yüksek oranda yapılan 
inceltmelerde ürün performans göstermeyecektir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar veya Jotashield   
 Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Fenomastic Güzel Evim ya da Jotashield Serisi 
• 1 kat Jotashield Clear



ASTARLAR
Astar, yüzey emiş gücünü eşitleyerek son kat boyanın yüzeye eşit 
dağılmasını sağlar. Yüzeye nüfuz ederek boyanın duvara daha iyi 
tutunmasını ve güçlü bir boya filmi oluşturmasına katkıda bulunur. 
Sağlıklı ve uzun ömürlü bir boya sistemi için son kat öncesinde 
mutlaka astar uygulanmasını tavsiye ederiz.

Jotashield Serisi, farklı ihtiyaçlara uygun su ve solvent bazlı 
astar seçenekleri ile yüzeye mükemmel nüfuz eder; böylece 
boya sisteminin uzun dönemli koruma sağlayabilmesi için 
yüzeyi güçlendirir.

Alkali dayanımlı su bazlı dış cephe astarı

Jotashield Alkali Dayanımlı Astar, yüksek alkali dayanımına ve mükemmel 
nüfuz özelliğine sahip su bazlı dış cephe astarıdır. Son kat boya uygulaması için 
mükemmel bir zemin oluşturur. Yüzeye çok iyi yapışarak derinlemesine nüfuz 
eder. Brüt beton, prekast, kireçli ve tebeşirlenmiş boyalı yüzeyler haricindeki tüm 
yüzeylerde kullanıma uygundur. Su bazlı olması sayesinde çevre dostu çözümler 
sunar.

Uygulama
Anza pembe rulo ile uygulanabilir. İhtiyaç durumunda 
hacmen %20’ye kadar su ile inceltilebilir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Alkali Dayanımlı Astar
• 2 kat Jotashield Serisi

Jotashield Alkali 
Dayanımlı Astar
Su Bazlı



Jotashield Yüzey 
Güçlendirici Astar
Solvent Bazlı

Mükemmel nüfuz özelliği ile yüzey güçlendirici solventli astar

Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar, mükemmel nüfuz özelliği ve alkali dayanımına 
sahip solvent bazlı dış cephe astarıdır. Yüzeydeki gevşek ve tozuyan zeminlerin 
sağlamlaştırılması amacıyla uygulanır. Son kat boya uygulaması öncesinde yüzeyi
güçlendirir. Prekast beton, brüt beton gibi pürüzsüz yüzeylere mükemmel nüfuz
eder. Kireçli ve tebeşirlenmiş boyalı yüzeyleri güçlendirir. İçerdiği solvent 
nedeniyle mantolama yapılmış ve mastik yüzeylerde kullanılması tavsiye edilmez.

Uygulama
Anza pembe rulo ile uygulanabilir. İhtiyaç durumunda 
hacmen %15’e kadar Jotun Tiner No.7 ile inceltilebilir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar
• 2 kat Jotashield Serisi

Jotashield Yüzey 
Güçlendirici Astar
Su Bazlı

Mükemmel nüfuz özelliği ile yüzey güçlendirici su bazlı astar

Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar, alkali dayanımına sahip su bazlı dış cephe 
astarıdır. Son kat boya uygulaması öncesinde yüzeyi güçlendirir. Prekast beton, 
brüt beton gibi pürüzsüz yüzeylere mükemmel nüfuz eder. Su bazlı olması 
sayesinde çevre dostu çözümler sunar. 

Uygulama
Anza marka pembe rulo ile uygulanabilir. %30-35 oranında 
su ile inceltilmelidir.

Önerilen boya sistemi
• 1 kat Jotashield Yüzey Güçlendirici Astar
• 2 kat Jotashield Serisi



Renk tasarımındaki tecrübemizle dış cepheler için uzun 
ömürlü renk dayanımı sağlayan 576 renk seçeneği 
sunuyoruz. Dış cephe renklerimizi Jotashield serisi için 
özel olarak tasarlıyor ve UV ışınlarına karşı dayanımını 
dünya çapında test ediyoruz. Böylece zorlu iklim 
koşullarına rağmen yapılarınızda yıllarca aynı estetik 
görünümü ve rengi koruyabiliyoruz. 

Jotashield renk koleksiyonunda, trend ve renk 
uzmanlarımızın 576 renk arasından seçtiği 
120 renk alternatifini sizlere sunuyoruz. Tüm 
renklerimizi birbirleriyle mükemmel uyumu 
yakalayacak şekilde özenle bir araya getirdik. 
Böylece en uygun kombinasyonları seçebilecek ve 
tonlar arasındaki geçişleri görebileceksiniz.

JOTASHIELD SERİSİ 
İLE UZUN ÖMÜRLÜ 
RENKLER



Yapınız için renk seçerken öncelikle 
ana rengi, ardından ana renk ile 
uyumlu olacak yardımcı renginizi seçin. 
Yumuşak geçişler için birbirine yakın 
tonları, hareketli bir görünüm için ise 
farklı renk ailelerine ait renkleri tercih 
edebilirsiniz. Tüm renklerimiz geniş 
yüzeyler için özel olarak tasarlanmıştır. 
Hangi rengi seçerseniz seçin cephelerde 
güzel gözükeceğinden emin olabilirsiniz.

DIŞ CEPHEDE 
RENK SEÇİMİ

İPUÇLARI:

• Renginizi seçerken çevreden yardım 
alın. Şehrin dokusu ya da doğanın 
renklerini yapınıza yansıtabilirsiniz. 

• Uygulama yapıldığında seçtiğiniz 
renk, küçük renk örneklerinden birkaç 
ton açık algılanabilir.

Detaylı bilgi ve renk seçimi 
için Jotashield Dış Cephe Renk 
Koleksiyonu’muza göz atabilirsiniz.

UZUN ÖMÜRLÜ RENKLER 
JOTUN MAĞAZALARINDA!

AKLINIZDAKİ 
TÜM SORULARIN 
CEVABI 
TELEFONUN 
UCUNDA!

Yapılarınız için özel olarak 
tasarladığımız renkleri Jotun 
mağazalarımızda görebilirsiniz. 
Mağazalarımızdaki deneyimli satış 
ekibimiz ile yapınız için doğru ürünü 
belirlerken ister Jotashield Dış Cephe
Renk Koleksiyonu’muzdan, 
isterseniz de 576 renk seçeneği 
arasından yapınız için en uygun rengi 
seçebilirsiniz. 

Seçiminizi kolaylaştırmak için 
koleksiyon renklerimizi daha 
büyük boyutlarda hazırladık. Jotun 
mağazalarımızı ziyaret ederek dış 
cephe renk standımızda bulunan 
renk çiplerini sayesinde rengin 
daha geniş yüzeylerde nasıl 
gözüktüğünü görebilir ve seçtiğiniz 
rengi farklı ışık kaynaklarında 
inceleyebilirsiniz.

Müşteri Destek Hattımızı arayarak 
ya da Whatsapp üzerinden mesaj 
atarak uzmanlarımızdan yardım 
alabilir, size en uygun ürün ve rengi 
kolayca bulabilirsiniz.
0850 480  9 586 (JTN)





Jotun Yapıları Korur

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.
Balabandere Cad. Hilpark Suites No: 10 
İstinye 34460 Sarıyer / İstanbul
Tel : +90 850 480 95 86
Fax : +90 212 279 25 49
jotun.com.tr

TEKSTÜRLÜ BİTİŞ

SON KATLAR

Jotashield 
Yüzey Güçlendirici Astar
• Solvent bazlı dış cephe astarı
• Akrilik kopolimer reçineli
• Yüzeye mükemmel nüfuz özelliği

Jotashield 
Yüzey Güçlendirici Astar
• Su bazlı dış cephe astarı
• Akrilik kopolimer reçineli
• Yüzeye mükemmel nüfuz özelliği

Jotashield 
Alkali Dayanımlı Astar
• Su bazlı dış cephe astarı
• Akrilik kopolimer reçineli
• Yüzeye mükemmel nüfuz özelliği

Jotashield Tex Ultra
• Portakal kabuğu desenli dış cephe boyası
• %100 saf akrilik
• 1.25 mm’ye kadar çatlak köprüleme özelliği 
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir tutma özelliği

Jotashield Tex Fine
•  İnce tekstürlü dış cephe boyası
• %100 saf akrilik
• Çatlak köprüleme özelliği
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir tutma özelliği

Jotashield Tex Medium
• Orta tekstürlü dış cephe boyası
• %100 saf akrilik
• Çatlak köprüleme özelliği
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir tutma özelliği

Jotashield Clear
• Parlak-şeffaf koruyucu sonkat 
• Silikon modifiye akrilik
• Yüksek nem dayanımı ve mükemmel koruma

ASTARLAR

DÜZ BİTİŞ

SON KATLAR

DEKORATİF BİTİŞ

BOYA KORUYUCU

Jotashield Silk
• İpek mat dış cephe boyası
• %100 saf akrilik
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir   
 tutma özelliği

Jotashield Matt
• Mat dış cephe boyası
• %100 saf akrilik
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir 
 tutma özelliği

Jotashield Extreme
• İpek mat dış cephe boyası
• %100 Saf Akrilik
• 2 kat ısı yansıtım özelliği
• 10 yıla kadar yüksek koruma
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir 
 tutma özelliği

Jotashield Real Matt
• Mat dış cephe boyası
• %100 Saf Akrilik 
• 15 yıla kadar mükemmel koruma
• Yüksek UV dayanımı ve üstün düşük   
 kir tutma özelliği

Jotashield SuperDurable
• İpek mat dış cephe boyası
• Özel hibrid silikon bağlayıcılı
• 20 yıla kadar mükemmel koruma
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir 
 tutma özelliği

Jotashield Heritage Glaze
• Dekoratif veya ahşap görünümlü bitiş
• %100 saf akrilik ve dış cephe boyası
• Yüksek UV dayanımı ve düşük kir   
 tutma özelliği
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