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Asfalt Boyası - ASF 20 
 

Özel çimentolu polimer takviyeli ve akrilik kopolimer esaslı, çift komponentli 

asfalt boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Eski veya yeni dökülen kuru ve temiz asfaltlarda uygulama yapılır. 
 

Özellikleri 
 

• Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışma sağlar. 

• Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. 

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.  

• Kir tutmaz, ilk günkü gibi özelliğini uzun yıllar korur.  

• Asfaltın aşınma mukavemetini normal asfaltlara göre 3 kat arttırır. 

• UV dayanımlı renkleri ile güneş ışığındaki UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı olağanüstü koruma sağlar.  

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

• Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. 

• Çok su izolasyonu sağlar. 
 

Uygulama 
 

Bianca Asf-20 Asfalt Boyası  uygulaması yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından 

arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C 

arasında olmasına dikkat edilmelidir. B komponenti bulunduğu ambalajın içerisine A komponenti ve 1,5 litre su  

yavaş yavaş ilave edilir. 400 - 500 devirlik ½ inçlik matkaba takılarak 3 - 5 dakika iyice karıştırılır. Boya 110 PSI’lik 

hava kompresörüne bağlanançift kademeli pompa ve buna bağlı püskürtücü il asfaltın yüzeyine tek ya da iki kat 

olarak kapatıcılığına göre püskürtülür. Fırça ile boya alsfaltın yüzeyinde siyah renk kalmayacak şekilde yayılır. 

Uygulama ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır.  
 

İnceltme 
 

Karışım 1,5 litre su ile inceltilir. (1 takım için) 
 

Karışım Oranı (Ağırlıkça) 
 

Toz bileşen A Komponent: 16,5 kg  

Sıvı Bileşen B Komponent: 6,5 kg 
 

Kuruma Süresi (20ºC) 
 

Katlar arası bekleme: 1 - 2 saat 

Yay trafiğine uygunluk: 1 - 2 saat 

Araç trafiğine uygunluk: 3 gün 
 

Boyanabilen Alan 
 

1 kg ile tek katta 1 - 1,4 m² alan boyanabilmektedir. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

Takım Toplam 23,00 (16,5 + 6,5) kg 
 

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. 


