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Bis-Kes - İs ve Leke Örtücü Boya 
 
Alkid reçine esaslı, yüzeylerdeki lekeleri duman ve yangın izlerini mükemmel bir 
şekilde kapatarak,  lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen iç ve dış son kat 
boyadır. 
 

 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

İç ve dış cephede, her tür boyalı ya da boyasız yüzeye (duvar / tavan) rahatlıkla 
uygulanabilir. 
 
 

 

Özellikleri 
 

• Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir. 
• Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır. 
• Zaman içinde renk değiştirmez. 
• Mat bir boyadır. 
• Rutubet lekelerine, küfe ve dökülmelere karşı dayanıklıdır. 
• Lekeleri mükemmel bir şekilde kapatarak, tekrar yüzeye çıkmasını önler. 

 

Uygulama 
 

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız, temiz, gevşek ve kabarmış boya tabakaları temizlenmiş, ihtiyaç halinde 
yüzey düzeltme işlemi yapılmış olmalıdır. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Hafifçe 
zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden tamamen temizlenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve 
ortam sıcaklığının +5ºC ile +30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları 
yapılabilir. %10 oranında selülozik tiner ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. 
Katlar arasında 24 saat kadar beklenmelidir.   

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. İnceltmek gerekirse Bianca Selülozik Tiner ile inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice 
karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.  
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 15 dakika 
Toz Tutmama: 30 dakika 
Sertleşme Kuruması: 1 - 2 saat 
 

Boyanabilen  Alan 
 

1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 6 - 8 m² alan tek kat boyanır.  
 

Parlama Noktası 
 

21ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

0,25 / 0,50 / 1,00 / 3,00 / 20,00 kg 
 

Zararlılık Sınıflandırması   

• H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 
• H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
 

 

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

-Tedbir 
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın. 
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
-Müdahale 
P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / hekimi 
arayın. 
P331: Kusturmayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın.  
-Depolama 
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun. 
-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 
 

 


