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Pietra - MS Polimer 
 

UV dirençli, parlak, sert elastik bir yapıda dış cephe yalıtım malzemesi olarak 

kullanılan özel tasarlanmış polimerdir. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Teraslarda, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde, beton, şap, sıva, ahşap, 

metal yüzeylerde sprey poliüretan ısı yalıtımı uygulanmış yüzeylerde, dış 

cephe yalıtım malzemesi olarak kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. 

• Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.  

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.  

• Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. 

• Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.  
 

Uygulama 
 

Bianca Pietra - MS Polimer uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya 

kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeydeki pürüzler raspa yapılarak temizlenmelidir. Bianca 

Universal Astar ile tek kat halinde astarlanmalıdır. Astar olarak Bianca Pietra - MS Polimer kullanılacak ise 

%200 suyla inceltilir, sert bir fırça ile yüzeye yedirilir. Astar uygulaması yapıldıktan sonra en az 1 saat 

kurumaya bırakılmalıdır. Astar uygulandıktan sonra kullanıma hazır Bianca Pietra - MS Polimer fırça, rulo 

veya uygun bir püskürtücü ile iki kat uygulanır. Katlar arası bekleme süresi en az 4 saattir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır.  
 

Kuruma Süresi 
 

Dokunma kuruması: 3 saat 

Tam kuruma: 72 saat 
 

Sarfiyat 
 

Renkli Uygulama; 500 gr/m² tek kat uygulama 

Şefaf Uygulama;  250-300 gr/m² tek kat uygulama 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

2,50 / 7,50 / 15,00 lt 
 

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Bilgileri 
 

• Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. 

• Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. 

• Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. 

• Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. 

• Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. 

• Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. 

• Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. 

• Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz. 
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