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Mineral Sıva 
 
Doğal renkli granit ve mermer tanecikleri içeren, saf akrilik kopolimer emülsiyon 
esaslı, esnek yapıda, dekoratif, koruyucu ve uzun ömürlü iç ve dış cephe 
kaplamasıdır.  
 

Uygulanacak Yüzeyler 
 

Binaların iç ve dış cephelerinde; çimento bazlı sıvalar, brüt beton, beton 
plaka, alçı sıva, alçı panel levhalar, alçı blok yüzeyler, sunta, MDF, ahşap, ısı 

yalıtım sistemleri ve benzeri yüzeyler üzerine güvenle uygulanmaktadır.  
 

Özellikleri 
 

• Doğal renkleri ile solmaya karşı yüksek direnç gösterir.  
• Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.  
• Mekanik etkilere karşı yüksek dayanım gösterir.  
• İçeriğindeki saf akrilik bağlayıcı sayesinde, yüksek aderanslı olup, dış hava koşullarına karşı mükemmel 
performansa sahiptir.  

 

Yüzey Hazırlığı 
 

Yüzeydeki yağ, kir ve yabancı maddeler iyice temizlenmeli, eski boyalı yüzeylerde kabaran, gevşeyen boyalar 
kazınmalı; çatlaklar, çukur ve engebeler uygun malzemeler ile doldurulmalıdır. Yüzey sağlam, temiz ve kuru 
olmalıdır. Sıva uygulamasından önce, sıvanın ana rengine uygun renkte Bianca Akrilik Astar uygulanmalı ve 
Bianca Mineral Sıva uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.  
 

Uygulama 
 

Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 25 kg Bianca Mineral Sıva içine 1 - 1,5 lt temiz su ilave edilerek 
homojen bir şekilde karıştırılır ve uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım üçgen çelik mala ile 
ambalajından alınarak dikdörtgen çelik mala ile yüzeye uygulanır ve perdahlanır. Kesinlikle tuzlu su, kireç ve 
benzeri yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. 
 

Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Yağışlı havalar ile kuvvetli rüzgârlı havalarda yüzey ve hava sıcaklığının +5°C'den düşük ve +30°C'den yüksek 
olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamanın ardından 24 saat içerisinde yağış ve sıcaklığın 
+5°C'nin altına düşmesi ihtimali varsa uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Uygulamaya başlanan yüzey yarım 
bırakılmamalı, tamamlanmalıdır. Birden fazla renk çalışmalarında ve yüzeyin tamamlanamayacağı durumlarda 
kağıt bant kullanılmalıdır. Aksi halde yüzeyde renk farklılıkları oluşabilmektedir. Bianca Mineral Sıva 
uygulandıktan 2 - 3 saat sonra gerçek renk ve görünümünü alır. Uygulamalarınızda, kova üzerinde yazılı aynı 
üretim parti no’lu malzemeleri kullanınız.  
 

Uygulama Sınırı 
 

Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.  
 

Sarfiyat 
 

Yüzeye ve uygulama kalınlığına bağlı olarak;  
Kalın Doku: 4,5 - 5,5 kg/m² 
İnce Doku: 2,75 - 3,25 kg/m² 
 

Kuruma Süresi (20°C) 
 

Tam kuruma: 24 - 48 saat (25ºC) 
 

Depolama 
 

Orijinal ambalajında, açılmadan ve dondan korunarak en az bir yıl süre ile depolanabilir.  
 

Ambalaj 
 

25,00 kg 
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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. 


