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Regata - Yangın Geciktirici Boya (Anti-Fire Paint) 
 

Akrilik kopolimer esaslı, geliştirilen özel formülasyonu sayesinde alev almayan, 

mat görünümlü iç ve dış cephe yangın boyasıdır. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, sıva, kireç, 
briket, ytong, sunta, ahşap  ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış, beton ahşap 
ve çelik yapılarda, çatılarda, yangın merdivenlerinde, askeri tesislerde, bacalarda, 
okul kreş, hastane gibi yanmazlık istenen tüm mekanlarda, iç ve dış yüzeylerde 

güvenle kullanabileceğiniz, ideal bir boyadır. 
 

Özellikleri 
 

• Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir. 
• Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. 
• 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. 
• Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere mat bir görünüm kazandırır. 
• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.  
• Üst düzey alev geciktirme özelliğine sahiptir. 
• Kir tutmaz, ilk günkü gibi özelliğini uzun yıllar korur.  
• Solvent içermez, su bazlıdır. 
• Elastiktir, hareketlerden etkilenmez. 

 

Uygulama 
 

Bianca Regata - Yangın 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. Uygulama yapmadan önce %50 oranında Bianca Regata - 
Yangın Boyası %50 oranında inceltilerek astar olarak uygulanır. 4 saat ara ile uygulama yapılır. Fırça veya rulo ile 
yüzeye tam ve eşit nüfuz edecek şekilde tek kat uygulanır. Geniş yüzeylerde dalgalanmayı önlemek için, malzeme 
daima aynı miktar su ile inceltilmeli, iyice karıştırılmalı ve yüzey üzerine ara vermeden uygulanmalıdır. Uygulama 
ortamında aşırı rüzgâr ve hava akımı olmamalıdır.  
 

İnceltme (Hacimce) 
 

Kullanıma hazırdır. Gerekli görülmesi durumunda su ile inceltiniz. 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

İlk Kuruma Süresi: 15 dakika 
İkinci Kat Uygulama: 2 saat 
Son Kuruma: 24 saat 
 

Boyanabilen Alan 
 

İki katta, yüzeye, malzeme kalınlığına ve istenilen yangın geciktirme direnç süresine bağlı olarak 1kilogramı ile 2 - 3 
m² alan boyanabilmektedir. 
 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

18,00 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. 
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