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Artistico - Creativo (Yanar Döner) 
 
Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, rengi ve parlaklığı, ışığa, bakış açısına ve 
zemin rengine göre değişebilen dekoratif son kat silinebilir iç cephe 
boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Zemin hazırlığı yapılmış tüm eski boyalı yüzeyler, beton, alçı, kara sıva, 
betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeylere uygulanabilir. 

 

Özellikleri 
 

Yoğunluk: 1,05 ± 0,02 g/ml  
 

Uygulama 
 

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey 
mutlaka Bianca iç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine 
Bianca Vals Su Bazlı Saten Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Astar 
uygulamasından sonra duvar boyası 2 kat halinde yüzeye uygulanmalıdır. En belirgin yanar döner efekt 
zemindeki boya renginin siyah olması durumunda elde edilir. Boya kuruduktan sonra Bianca Artistico-
Creativo rulo veya fırça ile yüzeye uygulanır ve henüz yaşken dekoratif amaçlı uygulama aletleri kullanılarak 
istenilen desen oluşturulur. +10°C ile +30°C’ ler arasında uygulama yapılmalıdır. 
Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle Saten alçı kullanılmamalıdır.Yeni sıvanmış 
yüzeylerde, yüzeyin boya uygulamasına geçmek için en az 28 gün beklemiş olduğundan emin olunmalıdır. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.  
 

Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de) 
 

Dokunma kuruması: 30 dakika  
Tam kuruma: 24 saat  
Katlar arası bekleme süresi: 6 saat  
 

Boyanabilen Alan 
 

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 3 kat toplamda 145 - 190 ml/m²’dir. Tek katta ise 40 - 70 
ml/m² sarfiyat yapmaktadır. 1 litre ile 3 kat toplamda 5 - 6,5 m²  yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü 
numune çalışması yapılmalıdır. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl saklanabilir.  
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 / 7,50 / 15,00 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması 
 

• Cilt Hassas 1A; H317 
 

Zararlılık İfadeleri 
 

• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
 

Önlem İfadeleri 
 

- Tedbir 
• P261: Tozunu / dumanını /gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. 
• P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. 
• P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
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-Müdahale 
• P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın. 
• P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın. 
• P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
• P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
-Bertaraf 
• P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Uyarı Kelimesi 
 

Dikkat 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

 
 


