DEKORATİF KAPLAMA ASTARI (Silikonlu)
Yüksek aderans gücüne sahip, silikon emülsiyon esaslı, beyaz renkte
kaplama astarıdır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Dış ve iç cephe ısı yalıtım sistemleri üzerine veya daha önce boyanmış veya
boyanmamış dış ve iç cephe yüzeyler üzerine kaplama uygulamalarından
önce kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
• Yüksek aderans gücü vardır.
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.
• Uygulama yüzeyi ile kaplama arasında güçlü bir tutunma oluşturur.
• Eski yüzeydeki kir ve lekelerin kaplamanın üzerine çıkmasını engeller.
• Yüksek kapatma gücüne sahip olup, beyaz renktedir.
• Uygulama yüzeyini sertleştirdiğı gibi, su emiciliğini de azaltır.
UYGULAMA
Bianca Silikonlu Dekoratif Kaplama Astarı uygulanacak yüzeyler her türlü kirlilikten arındırılmış ve kuru
olmalıdır. İç veya dış cephe daha önceden solvent esaslı bir boya ile kaplanmış ise bu yüzey mutlaka zımpara
yapılarak yüzeydeki oksit tabakası alınmalıdır. Emülsiyon esaslı boyalı veya ilk defa uygulama yapılacak iç
veya dış cephe yüzeyler üzerine Bianca Silikonlu Dekoratif Kaplama Astarı doğrudan fırça, rulo veya
püskürtme metodlarından biriyle uygulanır. Uygulamadan önce karıştırınız. Uygulamada yüzey ve hava
sıcaklığının +5°C ve +30°C arasında olmasına özen gösteriniz. Bol esintili veya doğrudan güneş gören çok
sıcak yüzeylerde uygulama yapmayınız. Bianca Dekoratif Kaplama uygulamasından 1 gün önce ve tek kat
olarak kullanılması önerilir.
İNCELTME (HACİMCE)
Ağırlıkça %25 su ile inceltilebilir.
KURUMA SÜRESİ (20°C)
20°C ve HR: %65'de
İlk Kuruma: 1 saat
Son Kuruma: 24 saat
Bianca Dekoratif Kaplama uygulaması 24 saat sonra yapılır.
ASTARLANABİLEN ALAN
Bianca Silikonlu Dekoratif Kaplama Astarı tek katta 0,20 kg/m². Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve
uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için kontrollü numune
yapılmalıdır.
DEPOLAMA
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.
AMBALAJ
25,00 kg.
SAĞLIK, GÜVENLİK ve ÇEVRE BİLGİLERİ
• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız.
• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz.
• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız.
• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz.
• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz.
• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz.
• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz.
• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz

