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Biancalite Dış Cephe Astarı (Şeffaf) 
 
Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, şeffaf, yüzey sağlamlaştırıcı dış 
cephe astarıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Sıvalı iç ve dış yüzeyler, beton, gaz beton, alçı, sentetik ve plastik macunlu 
yüzeylere uygulanabilir. 
 

Özellikleri 
 

• Boya ile yüzey arasında bağlayıcı bir köprü kurar.  
• Boya sarfiyatını azaltır.  
• Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler.  
• Üzerine gelecek boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller. 
• Boyanın dayanım ömrünü arttırır. 
• Kireçli yüzeylerde kireci bloke ederek, kireç kusmasını engeller. 
• Her türlü iklim şartlarında uygulanabilir. 
• Nemli ve rutubetli yüzeylere uygulanabilir.  

 

Uygulama 
 

Biancalite Şeffaf Astar uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. 
Biancalite Şeffaf Astar tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Biancalite Şeffaf Astar 
uygulandıktan 18 saat sonra son kat boya uygulamasına geçilir. Üzerine her türlü emülsiyon veya solvent bazlı 
dış cephe kaplamaları, bütün dekoratif son kat boyalar, sentetik veya plastik macun uygulanabilir.   

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulayınız.    
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Son Kat Boya uygulaması: 18 saat 
 

Astarlanabilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8 - 14 m² alan tek kat astarlanır. 
 

Parlama Noktası 
 

41ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

15,00 lt 
 

Zararlılık Sınıflandırması   

• Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
• BHOT Tek. Mrz. 3, H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 
• Kans. 1B; H350: Kansere yol açabilir.  
• Sucul Kronik 2, H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
 

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri 
 

• EUH066: Tekrarlanan maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. 
 

http://www.biancaboya.com/boya/solvent_ic_cephe_boya.html�
http://www.biancaboya.com/boya/dis_cephe_boya.html�
http://www.biancaboya.com/boya/dis_cephe_boya.html�
http://www.biancaboya.com/boya/dis_cephe_boya.html�
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Önlem İfadeleri   

-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. 
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. 
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
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.  
P304+P340: Solunduğunda: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat 
bir pozisyonda tutun. 
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın. 
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / 
hekimi arayın.  
P353: Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın.  
P391: Döküntüleri toplayın. 
-Depolama 
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun. 
P405: Kilit altında saklayın. 
-Bertaraf 
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye 
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz. 
 

Uyarı Kelimesi 
 

Tehlike 
 

Zararlılık İşaretleri 
 

 


