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Selülozik Parlak Vernik 
 
Nitroselüloz modifiyeli alkid reçine esaslı, hava kurumalı tek bileşenli selülozik 
parlak verniktir. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Mobilya sanayinde, iç kullanım amaçlı her türlü MDF, masif, kaplama, ahşap 
yüzeylerde güvenle kullanılan son kat verniktir. 
 

Özellikleri 
 

• Hızlı kuruyabilen, çabuk ve kolay zımparalanabilen son kat verniktir. 
• Yumuşak ve kaygan bir film oluşturarak uygulama kolaylığı sağlar. 

• Uygulanan yüzeye mükemmel parlaklık katar. 
 

Uygulama 
 

Bianca Selülozik Parlak Vernik, toz, kir, ve yağdan arındırılmış temiz ve kuru bir yüzeye uygulanmalıdır. İç 
mekanlarda kullanılan MDF, sunta, masif ahşap ve kaplama yüzeylerde, Bianca Selülozik Dolgu Verniği 
uygulanmış ve zımpara yapılmış yüzeylerin üzerine son kat vernik olarak uygulanır. 2 - 3 kat uygulaması 
tavsiye edilir. Katlar arası 20 dakika beklenmelidir.  
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Bianca Selülozik Tiner ile % 30 - 40  oranında inceltiniz.  
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Dokunma Kuruma: 10 dakika 
Toz Tutmama: 15 - 20 dakika 
Zımparalanabilme: 2 - 4 saat 
 

Verniklenebilen Alan 
 

1 litresi ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 12 m² alan tek kat verniklenir.  
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. 
 

Ambalaj 
 

0,75 / 2,50 / 12,00 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. 
• Cilt Hassas. 1; H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
• Solnm. Hassas. 1; H334: Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. 
• Ürm. Sis. Tok. 2; H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var. 
• BHOT Tekrar. Mrz. 2; H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. 
 

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. 
P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun / bağlayın. 
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P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın. 
P264: Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın. 
P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. 
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın. 
-Müdahale 
P301+P310: Yutulduğunda: Zehir Merkezini veya doktoru / hekimi arayın. 
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın. 
Cildinizi su / duş ile durulayın. 
P304+P341: 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. 
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız. 
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) 
P331: Kusturmayın. 
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın. 
P342+P311: Solunum bulguları gösterirse: zehir merkezini veya doktoru / hekimi arayın. 
P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. 
P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için karbondioksit kullanın, (uygun malzeme üretici tarafından 
belirtilir). 
-Depolama 
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. 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 
 

 
 


