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Rutubetkes (Mat-Sentetik)  
 
Termoplastik reçine esaslı, solvent bazlı, boya filmi üzerinde nem (yoğuşma) 
oluşturan banyo, mutfak mekanlarda rutubetin önlenmesi için tasarlanmış mat 
boyadır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Binaların iç kısımlarındaki duvar ve tavanlara uygulanabilir. Hafif ıslak ve nemli 
yüzeylere uygulandığında da mükemmel sonuç alınır. Bodrum katları, mahzen ve 
kiler gibi rutubet ve nem oranı yüksek ortamlarda kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• İç cephede her türlü rutubetli ve nemli yüzey üzerine rahatlıkla uygulanır. 
• Yağ ve alkid içermediğinden, beyazlığını korur ve zamanla sararmaz. 
• Dışarıdan gelen nemi ve rutubeti keser. 
• Astar gerektirmez, yüzeye mükemmel bir yapışma sağlar. 
• Rahatsız edici bir kokusu bulunmamaktadır. 
• Darbelere ve evlerde kullanılan kimyasal temizlik malzemelerine dayanıklıdır. 
• Islak ve kuru yüzeylere uygulanabilir. 

 

Uygulama 
 

Yeni boyanacak ince sıvalı yüzey üzerindeki fazla su, bir bez ile alınmalıdır. Kuru olan yüzey ise hafifçe 
ıslatılmalıdır. 
Eski boyalı yüzeylerde sağlam zemin elde edilinceye kadar kabaran kısımlar temizlenmeli, yüzey tozdan 
arındırılmalıdır. Gerekli yüzey hazırlıkları tamamlandıktan sonra, iki kat halinde fırça veya rulo ile inceltilmeden 
uygulanır.    

 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır, inceltmeden uygulayınız. 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Dokunma Kuruması: 2 - 4 saat 
Toz Tutmama: 6 - 8 saat   
Sertleşme Kuruması: 24 saat 
 

Boyanabilen  Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 5 - 8 m² alan tek kat boyanır.  
 

Parlama Noktası 
 

46ºC 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.   
 

Ambalaj 
 

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

Zararlılık Sınıflandırması   

• Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar. 
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. 
• Emzr., H362: Emzirilen çocuğa zarar verebilir. 
• Sucul Kronik 3, H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 
 

http://www.biancaboya.com/boya/solvent_ic_cephe_boya.html�


  
 
       ÜRÜN BİLGİ FORMU 
      Doküman No: TDS.SL.030 
     Revizyon Tarihi / No: 01.10.2018 / 00 
 

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) 
 

İlave Zararlılık Bilgisi İfadeleri 
 

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

Önlem İfadeleri   

-Tedbir 
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
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. 
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. 
P263: Hamilelikte / anne sütü verirken temastan kaçının. 
P264: Elleçlemeden sonra sabun ile iyice yıkayın. 
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. 
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.  
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile Temas Halinde İse: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise: Tıbbi yardım / bakım alın. 
P331: Kusturmayın. 
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar 
kullanın.  
-Depolama 
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 
 

 


