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SEVGİLİ SANATSEVER DOSTLARIMIZ,

HİZMETLERİMİZ

Bir sene daha geride kaldı. Geçen sene biz
TARLAN KİMYA ailesi için yüksek tempolu bir o
kadar da verimli bir sene oldu. Üstün bir
özveri ve titizlik sonucu birçok yeni sanatsal
ürünü siz sanatsever dostlarımızın beğenisine
sunmayı başardık. Sizler ürünlerimizi alıp
denemekten
çekinmediniz.
Ürünlerimizi
överek bizi gururlandırdınız yeri geldiğinde
eleştirerek daha iyi hale getirmemize vesile
oldunuz. 2019’a uzanan süre zarfında Terlans
markalı sanatsal malzemeler yurt içi ve
Almanya başta olmak üzere yurt dışında
önemli sanatçılar ve sanatsal malzeme
tedarikçileri tarafından test edildi ve kalitesi
onaylandı. Ürünler bugün gerek İstanbul ve
Anadolu'daki kırtasiye pazarında gerekse
internetteki online alışveriş platformlarında
önemli bir yer almaktadır. 2019’a merhaba
demeye az birşey kala 2 sene gibi kısa bir süre
içerisinde Terlans sanatsal malzemelerinin
kırtasiye pazarındaki önemli yükselişinin
yaşamaktayız.
Bu
gururunu
yükseliş
serüveninde ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden
dolayı siz sanatsever dostlarımıza teşekkürü
borç biliriz.

TARLAN KİMYA yenilikçi ve üstün kalitede
sanatsal malzemeler üreticisidir. Üretim
anlayışında ekolojik hassasiyet ve insan
sağlığı en az kaliteye verdiği önem kadar
yer tutar. Müşterilerinize uygun fiyatlarda
kaliteli ve ekolojik hassasiyete uygun sanatsal
malzemeler sunmak isterseniz bizimle iletişime
geçebilirsiniz. Ürün yelpazenizi yeni sanatsal
malzemeler ile geliştirmek isterseniz bize
danışabilirsiniz.

Dr. Bürgehan Terlan
TARLAN KİMYA

TARLAN KİMYA HAKKINDA
TARLAN KİMYA 1997 yılında kurulduğunda
ağırlıklı olarak inşaat, otomotiv ve tekstil
sektörüne yönelik endüstriyel temizleme
çözümleri sunmaktaydı. Yaklaşık 20 yıl kadar
Terlans tescilli markasıyla endüstriyel temizlik
alanında faaliyet gösteren firma; 2016 yılında
ikinci jenerasyon sahiplerinin girişimleriyle
sanatsal malzemeler üretimine başlamıştır.
Firmanın AR-GE çalışmalarına verdiği üstün
ehemmiyet ve üretim konusundaki engin
tecrübesi organizasyon sürecinin hızlı ve
başarılı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır.

YAĞLI BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ
TERLANS Ağartılmış Keten Yağı
Keten bitkisinin en olgunlaşmış tohumlarından
ekstre edilmiş açık renkli, saf ve kullanıma hazır
bir incelticidir. Boyanın akışkanlığını arttırır. Fırça
izlerinin belirgenliğini azaltır. Terlans Kokusuz
Terebentin ile gerekirse inceltilebilir.
Ambalaj: 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml

TERLANS Kokusuz Terebentin
Özellikle
kokuya
duyarlı
kullanıcılar için
geliştirilmiş şeffaf bir incelticidir. Yağlı boya,
sentetik reçine ve ahşap parlatıcıları inceltmek
için kullanılır. Yavaş buharlaşma hızından ötürü
düzgün boya uygulamasına olanak sağlar.
Ambalaj: 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml

TERLANS Yağlı Boya Hızlı Kurutucu Medyum
Yağlı boyanın kuruma süresini kısaltmak için
geliştirilmiş kullanıma hazır bir medyumdur. Yağlı
boyaya %2 - %6 kadar eklendiğinde 5 - 12
günlük kuruma süresi 2 - 4 güne iner. Ölçü
doğru ayarlandığında resimde çatlama ve
sararma yapmaz. Birçok yerli ve yabancı boya
markası ile uyumludur. Kullanılacak boya ile ön
test yapılması tavsiye edilir.
Ambalaj: 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml

AKRİLİK BOYA YARDIMCI MALZEMELERİ
Terlans sanatçıya, öğrenciye ve hobi amaçlı kullanıcıya yönelik ekonomik ve yüksek kalitede akrilik
yardımcı malzemeler sunmaktadır. Bu malzemelerin kullanımı ile boyama tekniklerinin sınırlarının
genişletilmesi mümkün olmakta ve yaratıcı fikirlerin uygulanmasının önü açılmaktadır. Terlans akrilik
yardımcı malzemeler ile boyanın optik özellikleri, yüzeye tutunabilirlik, kıvam ve kuruma süresi gibi
özellikleri değiştirilebilmektedir. Akrilik boyanın özelliklerinin istenilen yönde değiştirilebilmesi kullanıcıya
kendini daha iyi ifade etme imkanı sağlayacaktır. Terlans akrilik yardımcı malzemelerin uygulamaları bu
katalogda detaylı bir şekilde kullanıcının bilgisine sunulmuştur. Ürünlerin özellikleri, birbirinden farkları ve
tavsiye edilen kullanım dozajları belirtilmiştir. Terlan akrilik yardımcı malzemeler birçok yabancı ve yerli
boya markası ile uyumludur. Ancak arzu edilen seviyede özelliklerin elde edilmesi boyada boyaya
farklılıklar göstereceği için ön test yapılması tavsiye edilir.

Boyama Tekniklerinin
Sınırlarını Zorlayın
Yaratıcı Fikirlerin
Önünü Açın
Kendi Tarzınızı
Kendiniz Yaratın

TERLANS Akrilik Kuruma Geciktirici
İlave edildiği akrilik boyanın kuruma süresini arttırarak daha uzun çalışma imkanı sağlayan kullanıma
hazır bir yardımcı malzemedir. Bu özelliğinden ötürü uzun süreli ıslak üzerine ıslak boya çalışmaları için
idealdir. Boyaya eklenmesi için tavsiye edilen oran %5 ile %10
arasındadır. Kuruma süresi ilave edilen miktara göre artacaktır. Ölçü
doğru ayarlandığı takdirde boyanın renk tonunda bir değişiklik
gözlenmeyecektir. Yüksek dozajda kullanımı boyanın yüzeye
tutunabilirliğini azaltacağından tavsiye edilmez. 10% kuruma
geciktirici ilavesi ile akrilik boyanın kuruma süresi yaklaşık iki kat
arttırabilinir.
Ambalaj: 60 ml

TERLANS Akrilik Boya Parlatıcı
Standard akrilik boyanın parlaklık seviyesini arttırmak icin hazırlanmış bir medyumdur. Aynı zamanda
akrilik boyanın kuruma süresini uzatır ve boyayı daha akışkan hale getirir. Boyanın yüzeye
tutunabilirliğini güçlendirerek yapışkanlık özelliğini optimal hale getirir.
Boya parlatıcı, akrilik boya ile karıştırılmadan önce iyice
çalkalanmalıdır. Kullanım oranı ile ilgili kesin bir kural olmamasıyla
beraber boya parlatıcının etkisi en az %25
oranında boyaya
katıldıktan sonra gözlemlenecektir. Parlaklık seviyesi ilave edilen
parlatıcı miktarı ile artacaktır. Kullanılan medyum miktarının
artmasıyla boyadaki pigment oranının düşeceği göz önünde
bulundurulduğunda en iyi sonuçlar 1 : ½ ve 1 : 1 arası boya-parlatıcı
oranında elde edilir.
Ambalaj: 60 ml

.

TERLANS Maskeleme Jeli
Maskeleme Jeli su bazlı (akrilik, guaj vs.) boya veya ilgili dekoratif çalışmalarda ince detayları ve belirli
bölgeleri koruma altına almak için geliştirilmiş kullanıma hazır bir akışkandır. Kullanmadan önce iyice
çalkalanması gereklidir. Maskeleme Jeli; fırça kullanılarak ince bir kat halinde yüzeye sürülür. Jel kuruduktan sonra su geçirmez hale gelir. Bu aşamadan sonra üzerine
boyama işlemi yapılır. Tam kuruma gerçekleştikten sonra jel parmak
veya silgi ile kolayca kazınarak sökülür. Üzerine sürüldüğü boyayı
kaldırmaz.
Ambalaj: 60 ml

İpucu: Maskeleme Jelini kullandıktan sonra fırçanızı hemen su
altında durulayıp temizleyebilirsiniz. Eğer maskeleme jeli fırçada uzun
süre bekletilip kuruyup sertleşirse Terlans sanatsal boya ve fırça
temizleyici kullanarak fırçanızı temizleyebilirsiniz.

TERLANS Konsantre Arap Zamkı
Konsantre Arap Zamkı guaj ve sulu boyalar için bağlayıcı ve
kalınlaştırıcı olarak kullanılan bir yardımcı malzemedir. Boyaların
içine ihtiyaç ölçüsünde damlatılarak eklenir. Boyayı daha şeffaf ve
esnek hale getirir. İnce katların çatlamasını engeller. Ebru
sanatında ise Akkase ebru ya da yazılı ebru adı verilen ebru
çeşidinin yapımında Arap zamkı, boyayı maskeleme amacıyla
kullanılır. Gerektiğinde su ile inceltilebilir.

Ambalaj: 60 ml

SANATSAL BOYA ve FIRÇA TEMİZLEYİCİLER & BAKIM
TERLANS Sanatsal Boya ve Fırça Temizleyici Sıvı & Jel
Bitkisel Yağlarla
Zenginleştirilmiş

Ekolojik Hassasiyete
Uygun
Biyoçözünür
Su Bazlı
BazlıFormül
Formül
Su
Sanatsal boya ve fırça temizleyiciler sıvı ve jel
formunda geliştirilmiş olup kullanıma hazırdır.
Sıvı ürün 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml
ambalajlarda, jel ürün ise 250 ml ambalajda
mevcuttur. İki ürün de su bazlı olup bitkisel
yağlarla
zenginleştirilmiştir
ve
kısmen
biyoçözünürdür. Fosfat veya asit içermez. Fırça
ve her türlü sanatsal malzemenin özellikle
kurumuş akril ve yağlı boya temizliğinde
mükemmel sonuç verir. Yanıcı değildir.
Aşındırıcı bir madde içermez. Fırçanıza
herhangi bir zarar vermeden kolay ve pratik
bir temizlik sağlar. Kurumuş boya yüzünden
sertleşmiş değerli fırçanızın kılları temizlik sonrası
tekrar yumuşak ve esnek hale gelecektir. Çok
yönlü bir temizleyicidir. Kumaş ve ahşap
temizliğinde de kullanılır.

TERLANS Sanatsal Boya ve Fırça Temizleyici SIVI
Ambalaj: 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml

TERLANS Sanatsal Boya ve Fırça Temizleyici JEL
Ambalaj: 250 ml

TERLANS Gomalak Cilası (Antik Vernik)
Masif ve eskimiş mobilyalara doğal, uzun ömürlü ve antik bir etki
bırakma amacıyla geliştirilmiş hafif kokulu kullanıma hazır bir doğal
reçinedir. Ahşap yüzeylerde varak uygulamalarında ve geleneksel
kakmacılık sanatında da kullanılır. Ahşap obje düzgün bir yüzey için
zımparalandıktan sonra Terlans Ağartılmış Keten Yağı ile yağlanır. Son
olarak cila; bez içine tampon yapılmış pamuk ile dairesel şekilde
yüzeye uygulanır. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır.

Ambalaj: 100 ml, 250 ml, ve 500 ml

SIKÇA SORULAN SORULAR
Yağlı boya herhangi bir katkı veya yardımcı malzeme ilave edilmeden direk tüpünden çıktığı gibi
kullanılabilir. Ancak bazı durumlarda boyanın kıvamı ve kuruma süresi gibi özelliklerinin değiştirilmesi
istenebilir veya gerekebilir. Terlans yağlı boya uygulamaları için üç farklı yardımcı malzeme
sunmaktadır. Bunlardan ağartılmış keten yağı ve kokusuz terebentin; boyanın kıvamına etki eden
incelticiler olup yağlı boya kullanıcılarının en çok ihtiyaç duyduğu yardımcı ürünlerin başında gelir.
Bunların yanı sıra boyanın kuruma süresine etki eden kuruma hızlandırıcı medyum Terlans’ın özel ürünleri
arasında yer almaktadır. Hedeflenen etkinin elde edilmesinde yardımcı malzemelerin doğru kullanımı
tecrübe gerektirir. Ancak verilen emeğin her halükarda karşılığı alınacaktır.

Çatlama; üst üste uygulanmış yağlı boya katmanları arasındaki mekanik stresten ileri gelir. Mekanik
stres; yağlı boya katmanlarının kuruma sürelerindeki farklılığın bir sonucudur. Yağlı boyanın kuruması
havayla temas ederek içindeki yağın oksitlenmesi ile gerçekleşir. Boya tabakalarının üst üste
uygulanması şeklinde yapılan çalışmalarda, yüzeydeki boya havayla temas ettiği için alt tabakalara
göre daha çabuk kurur. Öte yandan boyanın yağ oranı ne kadar yüksekse boya o kadar yavaş kurur.
Bu sebeple üst katmanlardaki boyaya daha fazla yağ eklenerek hızlı kurumasının önü kesilir. Yüzeyde
oluşabilecek çatlama bu şekilde engellenebilir.

Değerli fırçanıza satın alırken gösterdiğiniz özeni, temizlik ve bakımı içinde göstermeniz size çok daha
uzun bir kullanım imkanı sağlayacak ve büyük bir masraftan kurtaracaktır. Yeterince temizlenmeyen
fırçalarda biriken boya kalıntıları zamanla sertleşir ve kısa bir süre içinde fırçanızın tekrar kullanılmasını
imkansız hale getirir. Özellikle akrilik ve yağlı boyalar kuruduktan sonra su, sabun veya deterjanla
temizlenemez hale gelir. Bu durumlarda temizleme amaçlı genellikle terebentin kullanılır. Ancak
terebentin hoş olmayan kokusunun yanı sıra, sağlığa ve çevreye zararlı etkileri olan yanıcı bir solventtir.
Öte yandan uzun süreli terebentin kullanımı değerli fırçanızın kıllarına zarar verir. Terlans; boya ve fırça
temizliği için sıvı ve jel olmak üzere kullanıcıya iki farklı ürün sunmaktadır. Bu ürünler su bazlı olup bitkisel
yağlarla zenginleştirilmiştir ve kısmen biyoçözünürdür. Fırça ve her türlü sanatsal malzemenin özellikle
kurumuş akril ve yağlı boya temizliğinde mükemmel sonuç verir. Yanıcı değildir. Aşındırıcı bir madde
içermez. Fırçanıza herhangi bir zarar vermeden kolay ve pratik bir temizlik sağlar.

TARLAN KİMYA SANAYİ TEMİZLİK ve KOZMETİK ÜRÜNLERİ LABORATUARI LTD. ŞTİ.
Adres: Fikirtepe Mah.
Hızırbey Cad. Bahtlı Sk. No 23A
KADIKÖY / İSTANBUL

www.tarlankimya.com
tarlan@tarlankimya.com

0216 4422032

facebook.com/tarlankimyaLtd

0216 4427928

twitter.com/tarlankimya

