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Doğal Taş Koruyucu 
 
Silikon modifiyeli, mermer ve traverten gibi taşların doğal görünümlerini koruyan, 
yüksek su itici özellikli şeffaf koruyucu malzemedir.  
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Dekoratif tuğla, gaz beton ve traverten gibi emici yüzeylerde, mineral esaslı dış 
cephe kaplamalarında, mermer ve granit gibi az emici yüzeylerde, tarihi eser 
yüzeylerinin atmosferik etkilere karşı korunmasında. 
 

Özellikleri 
 

• Dış cephe kaplamaların görüntüsünü değiştirmeden koruma sağlar.  
• Çatlağı olmayan, su emici yüzeyler için su emiciliğini azaltıcı ve kirlenmeyi önleyici malzeme olarak kullanılır. 

 

Uygulama 
 

Bianca Doğal Taş Koruyucu, inceltilmeksizin bir püskürtme, rulo veya fırça ile yüzey doyana kadar 
uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde malzeme max. 4 saat ara ile iki veya üç kat uygulanmalıdır. Malzemenin 
yüzeyde akma yapmamasına özen göstermelidir. Uygulama sonrası aletler tiner ile temizlenmelidir.   

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.  
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Tam kuruma süresi 24 saattir. Katlar arası bekleme süresi: max. 4 saat 
 

Uygulanabilen  Alan 
 

Yüzeyin emiciliğine göre farklılık gösterebilir. 1 litresi ile 8 - 16 m² alan tek kat uygulanabilir. 
 

Parlama Noktası 
 

21ºC 
 

Depolama 
 

İçerdiği yanıcı ve parlayıcı olan solventin, güvenlik gereksinimlerine göre, ağzı açılmamış orijinal ambalajında 
oda sıcaklığında depolanmalı ve kullanılmalıdır.  
 

Ambalaj 
 

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

Zararlılık Sınıflandırması   

• Alev. Sıvı 2, H225: Çok alevlenir sıvı ve buhar. 
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
• Cilt Tah. 2; H315: Cilt tahrişine yol açar. 
• BHOT. TekrarMrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir . 
• BHOT. Tekrar Mrz.3; H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 
• Ürm. Sis. Tok.2;H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var. 

 

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. 
 



  
 
       ÜRÜN BİLGİ FORMU 
      Doküman No: TDS.SL.015 
     Revizyon Tarihi / No: 26.10.2018 / 01 
 

Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul 
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx)   Faks: +90 (212) 858 04 08   www.biancaboya.com   info@biancaboya.com 

  FR-72-53 (00) 
 

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. 
P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının. 
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın. 
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
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.  
P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın. 
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P304+P340: Solunduğunda: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde 
nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın. 
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın. 
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız. 
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın). 
P331: Kusturmayın. 
P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın. 
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın. 
-Depolama 
P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. 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 
 

 


