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İmport Sentetik  
 

Alkid reçine esaslı, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip son kat parlak 
boyadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Demir konstrüksiyonlarda, kapı, pencere, parmaklık, ahşap v.b. yapı elemanların 
iç ve dış yüzeylerinde parlak son kat boya olarak kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Zaman içinde toz tutma ve kirlenmeye karşı maksimum dirençtedir. 
• Darbelere ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır. 
• Yüksek ve kalıcı parlaklıktadır. 
• Sararmaya karşı maksimum dirençtedir. 
• Mükemmel kapatma ve yayılma özelliğine sahiptir. 
• Fırça izi ve akma yapmaz. 
• Fırça ile kolay işlenir. 

 

Uygulama 
 

Boya ve astar uygulanacak yüzeyler, kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalı, ayrıca uygulama 
ortamında aşırı rüzgar ve hava akımı olmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının +5ºC ile 
+30ºC arasında olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak yüzeydeki eski, gevşek, kabarmış boya 
tabakası varsa temizlenmelidir. Kuru olmayan yüzeylerde kesinlikle boya yapılmamalıdır. Yüzeydeki 
bozukluklar uygun macun kullanılarak düzeltilmeli ve macun kuruyup zımparalanmadan herhangi bir işlem 
yapılmamalıdır. Yüzey özelliğine bağlı olarak en az bir kat astar kullanılmalıdır. 
A) Ahşap Yüzeylerde: 1 kat Bianca Ahşap Koruyucu ve ardından sentetik macun ile tamirat yapılmalı, 
yüzeydeki çıkıntı ve pürüzler zımparalanmalıdır. Ardından 1 kat Bianca Sentetik Astar uygulaması yapılır. 
Yüzeye uygun astar uygulamasından sonra 12 saat beklenir. Fırça veya rulo ile katlar arasında 24 saat 
bekleyerek 2 kat Bianca Import Sentetik Boya uygulaması yapılır. 
B) Metal Yüzeylerde: Astar olarak 1 kat Bianca Antipas uygulanır. Ardından 1 kat Bianca Sentetik Astar 
uygulaması yapılır. Yüzeye uygun astar uygulamasından sonra 12 saat beklenir. Fırça veya rulo ile katlar 
arasında 24 saat bekleyerek 2 kat Bianca Import Sentetik Boya uygulaması yapılır.    

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Bianca Sentetik Tiner  ile % 10 - 15 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı 
başka marka bir boya ile karıştırmayınız. 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 2 saat 
Toz Tutmama: 4 - 6 saat 
Sertleşme Kuruması: 24 saat 
 

Boyanabilen  Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 15 - 20 m² alan tek kat boyanır.  
 

Parlama Noktası 
 

38ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.   
 

Ambalaj 
 

0,25 / 0,75 / 2,50 / 15,00 lt 
 

 

http://www.biancaboya.com/boya/pdf/vals_parlak_boya.html�
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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. 
• Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
 

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri 
 

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

Önlem İfadeleri   

-Tedbir 
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. 
-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) İle Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz 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+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 
 

 


