
FRESCO, doğal taş 
kaplama olup uygulandığı 
yüzeylere mimari açıdan 
estetik ve doğallık katar.

Yüzeyi herhangi bir katkı 
malzemesi içermez, 
tamamen doğada 
bulunan doğal taş doku 
ve desenine sahiptir.

0,1 - 2 mm arasındaki 
kalınlıkta katmanlardan 
oluşur. Uygun özelliklere 
sahip  büyük kayalardan 
üretilir.

23 farklı doğal taş 
desenine sahiptir. 
1220 x 610 mm 
boyutlarındadır.

Geleneksel taş ve seramik 
kaplamalara göre daha 
hızlı uygulanır, işçiliği 
kolaylaştırır.

FRESCO, BoardeX ve COREX  
yüzeylerine hem iç mekanda 
hem de dış cephede 
yapıştırılarak uygulanır.

Doğal taş veya seramik 
üretimine göre daha düşük 
karbon salımına sahiptir.

Stoklandığı ortamda zarar 
görme riski düşüktür.

Arka yüzeyde yer alan 
cam elyaf,  FRESCO’nun 
bütünlüğünü korur ve 
dayanımını artırarak 
esneklik sağlar.

FRESCO special serisi, 
transparan, micro ve nano 
olmak  üzere üç farklı tiptedir.

FRESCO, iç-dış duvar 
yüzeyleri, tavan, kolon-kiriş 
kaplamaları, dolap, masa, 
her türlü araç içi kaplama 
malzemesi olabilme özelliği ile 
geniş kullanım alanı sunar.

FRESCO ürünleri binaya 
gelen yükü azaltır.

Taşın katman kalınlığına bağlı 
olarak metrekare ağırlığı 1,5-2 
kg arasında değişir. Hafiftir, 
kolay taşınır, kolay kesilir, 
uygulaması kolay ve hızlıdır.

FRESCO dark serisi, koyu 
tonlarda, FRESCO light serisi 
ise  açık tonlarda dekoratif 
seçenekler sunmaktadır.
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FRESCO Teknik Özellikler

FRESCO dark FRESCO light FRESCO special
Transparan Micro Nano

Kalınlık                                                      

Ön yüz                                            

Arka yüz                                                          

Model                                         

Ağırlık                                                                                          

Isıl genleşme                                

Çalışma sıcaklığı        

Su emme oranı (Ağırlıkça)

Boyutlar                                   

≤ 2 mm 

Doğal Taş

Cam elyaf 

12 farklı tip

≤ 2 kg

0,5-0,8 mm/m (90 C lik sıcaklık değişiminde)

-50 / + 90 C

%2.5 (ASTM-C121’ e göre)

61 x 122 cm

≤ 2 kg

≤ 1,5 mm

≤  1,5 kg

≤ 1 mm

≤  1,5 kg

≤  0,3 mm

11 farklı tip 23 farklı tip

Sertleştirilmiş kumaşPolyester 
reçine 

Doğal Taş Kaplama
Doğal Taş Kaplama

DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Firmamız, ürün 
özelliklerini gerekli 

gördüğünde değiştirme 
hakkını saklı tutar.



UYGULAMA

FRESCO uygulanacak yüzeyin 
terazi ve şakülü kontrol 
edilmeli, yüzey tozdan ve 
yağdan arındırılmalıdır.

FRESCO BLACK STAR GOLD - D

FRESCO OCEAN GREEN - L

FRESCO BLACK STAR - D

FRESCO GOLDEN - L

FRESCO AUTUMN RUSTIC - D

FRESCO GOLD GREEN - L

FRESCO SILVER GREY - D

FRESCO TAN - L

FRESCO MONGOLIAN - D

FRESCO COPPER - L

FRESCO MULTI PINK - D

FRESCO SILVER SHINE GOLD - L

FRESCO MULTI COLOR - D

FRESCO INDIAN AUTUMN - L

FRESCO AUBURN - D

FRESCO SILVER SHINE - L

FRESCO BLACK SLATE - D

FRESCO JEERA GREEN - L

FRESCO BURNING FOREST - D

FRESCO TERRA RED - L

FRESCO BLACK LINE - D

FRESCO AUTUMN WHITE - L

FRESCO FOREST - D

Alt yüzeydeki derzler 
uygulama öncesi yapıştırıcı 
malzeme ile kapatılmalıdır.

Uygulaması yapılmak üzere 
ambalajından çıkartılan 
FRESCO, düz bir zeminde, 
direkt güneş ışığına 
maruz kalmayacak şekilde 
bekletilmelidir.

Yapıştırıcının FRESCO 
derzlerinden yüzeye 
bulaşması durumunda, 
kuruma sonrası maket bıçağı 
ile yüzeyden alınmalıdır.

Kullanılacak yapıştırıcının 
kuruma süresi ve ortam 
koşullarına bağlı olarak tam 
kuruma süresi değişebilir.

Uygulama tamamlandıktan 
sonra FRESCO yüzeyini, toz, 
yağmur gibi dış etkenlerden 
uzun süre korumak ve doğal 
görüntüsünü ilk günki gibi 
muhafaza etmek için rulo 
fırça ile  tüm yüzeye tercihe 
bağlı olarak  parlak veya mat 
koruyucu uygulanır.

FRESCO special  serisi, transparan,  micro ve nano olmak üzere üç farklı tiptedir. FRESCO special serisi ürünlere ait taş kaplama 
desenleri yukarıda yer alan 23 farklı tip için de siparişe göre üretilmektedir. Transparan modelleri, arka yüzeyinden ışık geçişine 
müsade eder ve doğal taşın estetiğini görünür hale getirir. Micro modelleri 1 mm den az kalınlığı sayesinde daha esnek tasarımlara 
olanak sağlar.  Nano modelleri ise 0,3 mm kalınlıkta olup, 2 mm yarıçapa kadar bükülebilme özelliği sayesinde çok sayıda farklı 
uygulama alanına sahiptir. 

Yukarıda yer alan resimler FRESCO tiplerinin ton farkları, stil ve dokusu hakkında bilgi vermektedir. Ürüne karar vermeden önce mutlaka numune katoloğundan seçim yapılmalıdır. 
Ürün doğada yer alan değişik katmanlardaki taş bloklardan imal edildiği için desen, doku ve renk tonu bakımından farklılık gösterebilir.

Gevşek zeminlere uygulama 
yapılmamalı, 3 mm’den fazla 
boşluklar doldurulmalıdır. 
Islak, nemli yüzeylerin 
kuruması beklenmelidir.

Uygulama yapılacak 
yüzeye, 4 mm tarak mala 
ile vb. poliüretan esaslı 
(SikaBond-T8, vb),  yüzeyde 
boşluk kalmayacak şekilde 
sürülmelidir. FRESCO 
kenarlarına gelen yerler 
yapıştırıcının derz yerlerinden 
çıkmaması için  ıspatula ile 
düzeltilmeli veya taş rengine 
uygun renkteki toz boya 
yapıştırıcı içine katılarak 
karıştırılıp uygulanmalıdır.

FRESCO, yüzeye 
yapıştırıldıktan sonra 
tirfil mala ile her noktaya 
bastırılarak tam yapışma 
sağlanmalıdır. Bu işlem 
ortam koşullarına bağlı 
olarak en az 30 dakika sonra 
tekrarlanmalıdır.

FRESCO tüm yüzeye 
yapıştırılarak uygulama 
tamamlanır. Mimariye 
bağlı olarak düşey derzleri 
şaşırtmalı  olarak da 
döşenebilir. 

Doğal Taş Kaplama

Doğal Taş Kaplama
DARK

LIGHT

SPECIAL

1 2

3 4

Doğal Taş Kaplama

Doğal Taş Kaplama

UYARI

Uygulama yapılacak yüzey 
sıcaklığı +5 /+35 C arasında 
olmalıdır.


