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Toprak Yüzey Şertleştirici TYS-20 (Soil Hardtop) 
 

Toprak ve agreganın katılaştırılması, sertleştirilmesi, kararlı hale getirilmesi, yüzeyin 

tozumaya ve aşınmaya karşı korunması için kullanılan, düşük viskoziteli renksiz sıvı 

yüzey sertleştiricisidir. 
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Şantiye alanları ve yolları, üzerinde kaplama olmayan toprak yollar, otoyol banketleri, 

orman ve tarımsal erişim yolları, sınır devriye yolları, yürüyüş yolları, enerji santralleri 

gibi alanlarda kullanılır. 
 

Özellikleri 
 

• Suya dayanıklı esnek katı madde oluşturur. 

• Kolay uygulaması sayesinde, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. 

• Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.  

• Tamamen saydam hale gelerek doğal örtüyü hiç dokunulmamış gibi görünmesini sağlar. 

• Şeffalığı sayesinde yüzeyin doğallığını korur. 
 

Uygulama 
 

Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici uygulaması yapılacak alan tamamen kuru olmalı ve içerisinde su 

barındırmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C ve en çok +30°C arasında 

olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yapılacak toprak yüzeyi %95 değerine kadar sıkıştırılmalıdır. 

Sıkıştırılma işlemi bittikten sonra 2,5 lt/m
2
 olacak şekilde su ile ıslatın. Yüzeye Bianca Toprak Yüzey 

Sertleştirici uygulaması eşit miktarda her yere olacak şekilde ve yavaş yavaş püskürtülmelidir. 
 

İnceltme (Hacimce) 
 

• Toprak yollarda ağır taşıt trafiği olan yerler için: 1 litre Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici +6 lt su 

• Sadece tozumaya karşı kullanımlarda: 1 litre Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici +10 lt su 

• Havaalanları gibi ağır yük trafiği olan alanlar ve şantiyelerde: 1 litre Bianca Toprak Yüzey Sertleştirici + 4 lt 

su 
 

Sarfiyat 
 

Her katta yaklaşık 200 - 250 g/m
2 
(Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.) 

 

Depolama 
 

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 1 yıldır.  
 

Ambalaj 
 

5,00 / 10,00 / 20,00 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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