ÜRÜN BİLGİ FORMU
Doküman No: TDS.SU.043
Revizyon Tarihi / No: 25.09.2020 / 02

Kaydırmaz Zemin Solüsyonu ZS-20
Özel formülü sayesinde, uygulanmış olduğu seramik yüzeylerde, kaymaya direnç
sağlayan bir solüsyondur.
Uygulanacak Yüzeyler
Fayans, yapay granit gibi yüzeyleri kaymaz zemin haline getirmek için kullanılan
solüsyondur.
Özellikleri
• Uzun süre etkilidir.
• İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
• Zeminlerin görünümünü, estetiğini ve desenlerin güzelliğini etkilemez.
• Yüzeyde gözle görülmeyen boşluklarını doldurarak zeminin ıslak olduğunda kayganlığını etkin olarak ortadan kaldırır.
• Uygulama bir kaplama yöntemi olmayıp, solüsyon yüzeyle temas edip görünmez ve uzun süren bir etki sağlar.
Uygulama
Uygulanacak yüzeyler, yağ, pas, toz v.b. kirliliklerden arındırılmış olmalıdır. Fırça, rulo ve merdaneler ile uygulanabilir.
Bianca Kaydırmaz Zemin Solüsyonu yüzeye ince bir film oluşturacak şekilde uygulanır. Uygulanmış yüzey dakikalar
içerisinde kurur ve işlem tamamlanır.
İnceltme (Hacimce)
Kullanıma hazırdır.
Sarfiyat
1 litresi ile tek katta 20 - 22 m² alana uygulama yapılabilir.
Depolama
Ağzı açılmamış orijinal ambalajında oda sıcaklığında 2 yıldır.
Ambalaj
1,00 / 5,00 / 20,00 lt
Zararlılık Sınıflandırması
• Akut Tok. (Yutma) 3; H301 Yutulması halinde toksiktir.
• Cilt Aşnd. 1B; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem İfadeleri
-Tedbir
P260: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumayın.
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
-Müdahale
P301+310: Yutulduğunda: Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 No’lu Telefonunu veya doktoru / hekimi arayın.
P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın)
-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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