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Forza Yol Çizgi Boyası  
 
Alkid reçine esaslı, klor kauçuk modifiyeli, hızlı kuruyan son kat boyadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Asfalt, kaldırım, yaya geçidi, otopark ve tenis kortlarında kullanılabilir. 
 

Özellikleri 
 

• Yüksek yapışma ve aşınma direncine sahiptir. 
• Esnektir. 
• Çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır. 

• Zaman içinde renk değiştirmez. 
• Mat bir boyadır. 

 

Uygulama 
 

Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır. Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir. %5 - 10 
oranında Bianca Selülozik Tiner ile inceltilmelidir. Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir. 
Katlar arasında 30 dakika kadar beklenmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5ºC'nin üzerinde 
olmalıdır.    

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Bianca Selülozik Tiner  ile % 5 - 10 inceltilir. 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 10 dakika 
Toz Tutmama: 30 dakika 
Sertleşme Kuruması: 1 - 2 saat 
 

Astarlanabilen  Alan 
 

500 gr/m² (300 µ kuru film kalınlığında).  
 

Parlama Noktası 
 

21ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.   
 

Ambalaj 
 

20,00 / 25,00 kg 
 

Zararlılık Sınıflandırması   

• Alev. Sıvı 3, H226 Alevlenir sıvı ve buhar.  
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
• BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. 
• Asp. Tok. 1; 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. 
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez. 
P233: Kabı sıkıca kapalı tutun. 
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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. 
P263: Hamilelikte / anne sütü verirken temastan kaçının. 
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın. 
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. 
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu 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. 
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. 
P331: Kusturmayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın. 
-Depolama 
P403+P233: 
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 
 

 


