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Artistico - Texturo (Texture Doku)
Akrilik kopolimer esaslı, grenli yapıda mat görünümlü dekoratif son kat iç
cephe boyasıdır.
Uygulanacak Yüzeyler
Sıva, beton, serpme ve diğer mineral yüzeyler, bozuk sıva ve hatalı
yüzeylerde desen vermek veya dekoratif amaçla kullanılır.
Özellikleri
• Uygulandığı yüzeylere mükemmel uyum sağlar.
• Yapışma mukavemeti en üst seviyededir.
• Rulo ve sarfiyat değişikliği ile çeşitli desen çalışmaları yapılabilir.
Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyler; her türlü kir, yağ ve tozdan, eski boya kalıntılarından arındırılmış temiz ve kuru
olmalıdır. Yeni sıvalı yüzeylere 2 ile 4 hafta kuruması için zaman verilmelidir. İlk defa boyanacak ve çok emici
yüzeyler için mutlaka astar kullanılmalıdır. Astar uygulamasından sonra en az 6 saat beklenmelidir. İstenilen
desene, uygun rulo seçimi ile yüzeye tek kat Bianca Artistico Texturo uygulaması yapılır. Uygulama
sırasında yüzey ve hava ısısı en az +5°C ve en çok +30°C olmalıdır.
İnceltme (Hacimce)
Kullanıma hazırdır.
Kuruma Süresi (20°C, %65 HR'de)
Son kuruma: 24 saat.
Boyanabilen Alan
Arzu edilen desene göre 500 - 1200 g/m²'dir. 1 kilogram ile tek katta 1 - 2 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için
kontrollü numune yapılmalıdır.
Depolama
Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.
Ambalaj
25,00 kg
Zararlılık Sınıflandırması
• Cilt Hassas 1A; H317
Zararlılık İfadeleri
• H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Önlem İfadeleri
- Tedbir
• P261: Tozunu / dumanını /gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.
• P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
• P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
-Müdahale
• P302+P352: Deri ile temas halinde ise: Bol sabun ve su ile yıkayın.
• P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım / müdahale alın.
• P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın).
• P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
Orkim Ortaklar Boya Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Karaağaç Mah. Hadımköy İstanbul Caddesi No: 36 Büyükçekmece - İstanbul
Tel: +90 (212) 858 16 00 (pbx) Faks: +90 (212) 858 04 08 www.biancaboya.com info@biancaboya.com
FR-72-53 (00)

ÜRÜN BİLGİ FORMU
Doküman No: TDS.SU.010
Revizyon Tarihi / No: 01.10.2018 / 00
-Bertaraf
• P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Uyarı Kelimesi
Dikkat
Zararlılık İşaretleri
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