YANMAZ BOYA
Selülozik esaslı, içerdiği antimon trioksit ve özel reçine sayesinde yanmaya karşı
dirençli, mat görünümlü, iç cephe duvar, ahşap ve metal boyasıdır.
UYGULANACAK YÜZEYLER
Her türlü duvar, ahşap ve metal yüzeylerde, özellikle hastane, okul, havaalanı gibi
yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde uygun astarlar ile kullanılır.
ÖZELLİKLERİ
• Beton, ahşap ve metal yüzeylere mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama, dökülme,
kabarma yapmaz.
• Ateş ya da ısı kaynağı, Bianca Yanmaz Boya ile boyanan yüzeye temas
ettiğinde, film tabakası, ana alt yüzeye ısı ve kütle transferini keser, yanan
malzemelerin bitmesiyle birlikte yangın da sonlanmış olur.
• Hiçbir şekilde alevleri taşımaz. Yangın sırasında 5 dk. Yanan bir malzeme Bianca Yanmaz Boya ile boyandığında bu
süre 2 - 3 saatleri bulur.
YANGINA TEPKİ DENEYİ
TSE İzmir Ex Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen Yangına Tepki Deneyleri sonucu TS EN 13501-1:2013 standardına
göre Sınıfı: B S2 d0 (12 mm kalınlığında, asgari 700 kg/m³ yoğunlukta MDF levha üzerinde yapılan 200µ kalınlık
uygulama ile)'dır.
UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır.
Kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak
yüzeylerin sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.
İNCELTME (Hacimce)
Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir Boya ile karıştırmayınız.
KURUMA SÜRESİ (20ºC)
İlk kuruma: 1 saat.
İkinci kat uygulama: 2 saat.
Tam Sertleşme: 24 saat.
BOYANABİLEN ALAN
100 - 200 µ kuru film kalınlığı elde edebilmek için 1 lt ile 3 - 3,5 m² alan boyanır.
DEPOLAMA
Direkt güneş ışığı almayan 5°C ve 35°C‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık
ve nemden korunmalıdır.
AMBALAJ
15,00 lt.
ZARARLILIK SINIFLANDIRMASI
• Alev. Sıvı 2; H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar.
• Asp. Tok. 1; H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
• Kans. 2; H351: Kansere yol açma şüphesi var.
• BHOT. Tekrar. Mrz. 2; H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
• Sucul Kronik2; H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
-Tedbir
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu malzeme kullanın.
P242: Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
-Müdahale
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No’lu Telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi
su/duş ile durulayın.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
-Depolama
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405: Kilit altında saklayın.
-Bertaraf
P501: İçeriği/kabı “Tehlikeli Atıkların BertarafıYönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye edilmesi yasaktır.
Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
UYARI KELİMESİ
Tehlike
ZARARLILIK İŞARETLERİ

