ÜRÜN BİLGİ FORMU
Doküman No: TDS.SL.019
Revizyon Tarihi / No: 01.10.2018 / 00

Forza Rapid Boya Astarı
Alkid reçine esaslı, hızlı kuruyan, endüstriyel amaçlı kullanılan astardır.
Uygulanacak Yüzeyler
Her türlü makine aksamı, ziraat, iş ve bahçe makineleri, traktör, römork, oto
radyatör aksamları, varil, vana, çelik eşyalar ve su pompası gibi yüzeylerin
astarlanmasında kullanılır.
Özellikleri
• Rapid son kat boya için düzgün bir yüzey oluşturur.
• Fırça izi ve akma yapmaz.
• Metal yüzeylere iyi yapışır.
• Hızlı kurur.
• Darbelere, kısa süreli seyreltik kimyasallara dayanıklıdır.
Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyler pastan kum püskürtme veya zımpara ile arındırılmalıdır. Metal yüzeyden her
türlü toz, kir, yağ vb. uzaklaştırılır. %10-15 oranında rapid tiner ile inceltilen astar, boya tabancası ile tatbik
edilir. Astar kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Bianca Forza Rapid Astar ile astarlanmış yüzeylere bir
gün sonra Bianca Forza Rapid Boya uygulaması önerilir.
İnceltme (Hacimce)
Bianca Selülozik Tiner ile %10-15 oranında inceltme yapılır.
Kuruma Süresi (20ºC)
Dokunma Kuruması: 15 - 20 dakika
Toz Tutmama: 2 - 3 saat
Sertleşme Kuruması: 24 saat
Astarlanabilen Alan
1 kilogramı ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 7 - 10 m² alan tek kat astarlanır.
Depolama
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır. +5 ve +30ºC arası muhafaza ediniz.
Ambalaj
3,00 / 15,00 kg
Zararlılık Sınıflandırması
• Alev. Sıvı 3, H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
• Asp. Tok. 1, H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
• BHOT. Tekrar. Mrz. 2, H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Önlem İfadeleri
-Tedbir
P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu malzeme kullanın.
P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
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-Müdahale
P301+P310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 no’lu telefonunu veya doktoru / hekimi
arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye / müdahale alınız.
P331: Kusturmayın.
P370+P378: Yangın Durumunda: Söndürme için; alkol, köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit gibi araçlar
kullanın.
-Depolama
P403+P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
-Bertaraf
P501: İçeriği / kabı “Tehlikeli Atıkların Bertarafı Yönetmeliği”ne göre yapın. Evsel atıklarla birlikte tasfiye
edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Uyarı Kelimesi
Tehlike
Zararlılık İşaretleri
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